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                                          AYIRMA YÖNTEM ve MİNİMALARI 
 
 
 
 
KONTROLLÜ TRAFİKLERİN AYRILMASI İÇİN GENEL HUSUSLAR 
 
Dikey ve yatay ayırma; 
 
a) A ve B Sınıfı hava sahalarındaki tüm uçuşlar arasında; 
  
b) C, D ve E Sınıfı hava sahalarındaki IFR uçuşları arasında*; 
 
c) C Sınıfı hava sahasındaki IFR uçuşları ve VFR uçuşları arasında; 
 
d) IFR uçuşları ile özel VFR uçuşları arasında; ve 
 
e) ATS otoritesi tarafından uygun görüldüğünde özel VFR uçuşları arasında sağlanacaktır. 
 
 
* B maddesi yer alan durumlar dışında, gündüz saatleri boyunca, D ve E Sınıfı hava 
sahasında hava araçlarının görerek meteorolojik şartlarda kalmak ve kendi ayırmalarını 
kendilerinin muhafaza etmeleri koşuluyla alçalma ya da tırmanmaya müsaade edilmeleri 
durumunda uygulanacak yöntemler diğer bölümlerde  yer almaktadır.  
 
 
İki uçak arasında belirlenen ayırma minimumundan daha düşük, hava araçları arasındaki 
mesafeyi azaltacak bir manevrayı gerçekleştirmek amacıyla herhangi bir müsaade 
verilmeyecektir. 
 
Yasadışı müdahale ya da uçuşta meydana gelebilecek aksaklıklar gibi istisnai şartlar, ekstra 
önlemler gerektirdiğinde, belirtilen minimumdan daha fazla ayırma uygulanabilecek olup, 
bu uygulama, aşırı ayırma minimumları belirlenerek hava trafik akışına engel olmaktan 
kaçınacak şekilde, ilgili tüm faktörler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. 
 
Not;  Yasadışı müdahale durumunda, Yasadışı müdahaleye maruz kalan bir hava aracı ile 
diğer hava araçları arasında, belirtilen minimumdan daha fazla ayırma gerektirebilecek 
istisnai şartlar oluşabilir. 
 
İki hava aracı arasında uygulanan ayırma ya da ayırma minimumu korunamayacak ise, 
uygulanan mevcut ayırma minimumlarının altına düşülmeden önce diğer bir ayırma ya da 
ayırma minimumu tesis edilecektir. 
 
Seyrüsefer, muhabere, altımetre, uçuş kontrolü ya da diğer sistemlerin arızası ya da herhangi 
bir aksaklık sonucu olarak, bir hava aracı bulunduğu hava sahası için gereken minimum 
uçuş seviyesini / irtifasını muhafaza edemeyecek ise, uçuş ekibi, vakit gecikmeksizin ilgili 
ATC birimini uyaracaktır. Uygulanan ayırma minimumunu etkileyen arıza ya da aksaklık  

 

durumunda, kontrolör, diğer bir uygun ayırma ya da ayırma minimumu tipini belirlemek için 
gerekli tedbirleri alacaktır. 
 
 
 
 
 
 
                                                    DİKEY AYIRMA 
 
Dikey ayırma, uygun altimetre ayar usullerini  kullanan uçakların, uçuş seviyesi ya da irtifa 
olarak ifade edilen farklı atmosferik basınç yüzeylerinde uçmalarının sağlanması ile elde 
edilir. 
 
       Standart Atmosfere göre ayarlanan (kalibre edilen) basınç tipli bir altimetre:  

a) QNH altimetre değeri bağlandığında irtifayı (altitude)  
b) QFE altimetre değeri bağlandığında QFE karşılaştırma düzeyinden  

yüksekliği (height)  
c) 1013.2 hPa’lık basınca bağlandığında uçuş seviyesini göstermek  

üzere kullanılabilir. 
Yukarıdaki  belirtilen “yükseklik” ve “irtifa” terimleri, geometrik yüksekliklerden ve  
irtifalardan daha çok altimetrik yükseklikler ile irtifaları gösterir 
 

Dikey ayırma minimumu; Vertical Separation Minimum (VSM): 
 
a) Aşağıda belirtilen durumlar dışında, FL 290 altında nominal 300 metre (1000 ft) ve bu 
seviyede ya da üstünde nominal 600 metre (2000 ft) olacaktır; ve 
 
b) Tanımlanmış bir hava sahası içinde ise( RVSM ), bölgesel hava seyrüsefer anlaşmasına 
bağlı olarak: FL 410 altında  nominal 300 metre (1000 ft) ya da bu seviyede ya da üstünde 
nominal 600 metre (2000 ft) olacaktır. 
 
Not.- Dikey ayırma minimumlarına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi rehber doküman “Manual on 
Implementation of a 300 m (1000 ft) Vertical Separation Minimum Between FL 290 and FL 
410 Inclusive” (Doc 9574) yer verilmiştir 
 
Kontrollü uçuşlar için seyir seviyelerinin tahsisi; 
 
Trafik şartlarının ve koordinasyon usullerinin, seyir seviyesine tırmanışı mümkün kıldığı 
durumlar hariç, bir ATC birimi, kendi kontrol sahasının dışındaki bir sonraki kontrol 
sahasına girecek bir hava aracına,  hava sahası komşu olsun ya da olmasın normal olarak 
yalnızca bir seviye tahsis edecektir. Bir sonraki tırmanış müsaadesi hava aracının kontrol 
sorumluluğunu kabul eden ATC biriminin sorumluluğunda olacaktır. Uygun olduğunda, 
istenilen seyir seviyesi değişiklerine ilişkin hava aracı pilotları bilgilendirilmelidir. 
 
Seyir seviyesinde tırmanan hava araçları, iki seviye arasında ya da bir üst seviye için serbest 
kılınmalıdır. 
. 
Kontrollü hava sahasının kısmen içinde ve kısmen dışında tesis edilmiş bir ATS yolu 
boyunca uçan bir hava aracının seyir seviyesini değiştirmek gerektiğinde ve takip eden seyir 
seviyelerinin aynı olmadığı durumlarda, seviye değişiklikleri, mümkün olduğunda, kontrollü 
hava sahası içinde gerçekleştirilecektir. 
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Bir hava aracı, rotasının sonraki bölümü için belirlenmiş minimum seyir seviyesi altında bir 
seyir seviyesinde diğer bir kontrollü sahaya müsaade edildiğinde, o sahadan sorumlu ATC 
birimi, pilot gereken seyir seviyesi değişimini talep etmemiş bile olsa, hava aracına 
düzeltilmiş bir uçuş müsaadesi yayınlayacaktır / vermekten sorumlu olacaktır. 
 
Bir hava aracı, belirli bir zamanda, yerde ya da oranda seyir seviyesini değiştirmesine 
müsaade edilmelidir. 
             
Uygulanabilir olduğunda, aynı istikamette uçan hava araçlarının seyir seviyeleri, gidiş 
meydanındaki yaklaşma sıralamaları dikkate alınarak belirlenecek bir yöntemle tahsis 
edilmelidir. 
 
Bir seyir seviyesindeki uçağın, normal olarak, o seyir seviyesini talep eden diğer uçaklara 
göre önceliği olmalıdır. İki ya da daha fazla uçak aynı seyir seviyesindeyken, önde bulunan 
uçağın normal olarak önceliği olmalıdır. 
 
Kontrollü uçuşlar için tahsis edilecek seyir seviyeleri, ya da seyir seviyesine tırmanış 
koşulları, seviyelerin geçerliliği, hava trafik kontrol uçuş izinlerinde ya da ATS otoritesi 
tarafından AIP’lerdeki aksi belirtilmedikçe,  
 
a) Annex 2’nin Ek 3’ünde bulunan seyir seviyeleri tablolarından; ya da 
 
b) FL 410 uçuş seviyesi üzerindeki uçuşlar için, Annex 2’nin Ek 3’üne uygun olarak 
değiştirilmiş bir seyir seviyeleri tablosundan öngörüldüğü şekilde seçilerek IFR uçuşlarına 
tahsis edilecektir. 
 
Tırmanış ya da Alçalma sırasında Dikey Ayırma: 
 
Bir hava aracı, daha önce başka bir hava aracı tarafından muhafaza edilen bir seviyeye hava 
aracının o seviyeyi boşalttığını rapor ettikten sonra aşağıdaki durumlar haricinde serbest 
kılınabilir. Eğer; 
 
a) Şiddetli türbülansın varlığı biliniyorsa; 
 
b) Yüksekte olan uçak seyir tırmanışı (uçağın seyir hızında uyguladığı tırmanış tekniği)  
 gerçekleştiriyorsa; ya da 
 
 
c) Uçak performanslarındaki farklılık uygulanabilir ayırma minimumundan daha az ise hava 
aracına verilecek alçalma / tırmanma müsaadesi, uçağın seviyeyi boşalttığını ya da gerekli 
ayırma minimumu ile ayrıldığı başka bir seviyeyi geçtiğini rapor edene kadar 
bekletilmelidir.  
 
İlgili hava araçları aynı bekleme paternine giriyorsa ya da bu patern’de beklemede ise, farklı 
oranlarda alçalan hava araçlarına ayrı bir önem verilecektir ve gerekli olması durumunda, 
yeterli ayırmanın muhafaza edilmesini sağlamak üzere, yüksekteki uçak için maksimum bir 
alçalış oranı , alttaki uçak için ise minimum bir alçalış oranı belirlenmesi gibi ek tedbirler 
uygulanmalıdır. 
 
Birbiri ile direk iletişimde olan pilotlar, her ikisinin de uygun görmesi durumunda, tırmanma 
ya da alçalma sırasında hava araçları arasında belirtilmiş bir dikey ayırma minimumunu 
kendilerinin muhafaza etmeleri amacıyla serbest kılınabilirler. 
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                                                 YATAY AYIRMA 
 
Not 1.- İleriki bölümlerde detaylanmış hususlardan( ayırma minimumlarından ) herhangi 
biri için gerekli emniyet düzeyinin tüm şartlarda sağlanması koşuluyla bir Devletin  
 
a) Belirlenmemiş durumlar  için  farklı minimumlar; ya da 
 
b)Belirlenen bir minimumun kullanımı için öngörülen ek şartları belirlemesini 
engelleyemez. 
Not 2.- Paralel yollar arasında rota mesafeleri konusunda detaylar, Annex 11, Ek A ve B’de 
sağlanmıştır. 
Not 3.- Konuyla ilgili  aşağıdaki rehber dokümanlar referans alınabilir. 
 
a) Hava Trafik Servisleri Planlama El Kitabı (Doc 9426); 
 
b) Ayırma Minimumunun Belirlenmesi için Hava sahası Planlama Metodolojisi El Kitabı 
(Doc   9689); ve 
c) Performansa Dayalı Seyrüsefer (RNP) El Kitabı (Doc 9613). 
 
Not 4.- Ayırma minimumlarının azaltılmasına ilişkin  hususlar “ATS Emniyet  Yönetimi” 
bölümünde ayrıntılı yer almaktadır 
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YANLAMASINA AYIRMA 
 

Yanlamasına Ayırma Uygulaması; hava araçlarının yanlamasına ayrılacağı belirlenen rotalar / 
yol bölümleri arasında mesafe, seyrüsefer  hataları da göz önünde bulundurularak tespit edilen 
koruma sahalarına ile belirlenen minimumlardan az olmayacak şekilde uygulanacaktır. 
Koruma sahaları ilgili ATS Otoritesince tespit edilecek olup, belirlenecek yanlamasına ayırma 
minimumlarının temelini oluşturacaktır. 
 
Hava araçlarının yanlamasına ayrılması, seyrüsefer yardım cihazları, saha seyrüsefer 
(RNAV) donanımının kullanımı ya da görsel gözlemler aracılığıyla belirlen farklı rotalar 
üzerinde ya da farklı coğrafik konumlarda hava araçlarının uçmalarının sağlanması ile elde 
edilir. 
 
Seyrüsefer performans gereklilikleriyle ilgili olarak, seyrüsefer cihaz arızası ya da herhangi 
bir aksaklığın meydana geldiğine dair bilgi alındığı zaman, ATC, gerektiği şekilde, alternatif 
ayırma yöntemleri ya da minimumu uygulayacaktır. 
 
Eğer bir hava aracı için, bir ATS yolu üzerinde fly-over** bir yol noktası* (waypoint ) 
belirlenmiş ise, normal olarak dönüşe başlanacak yol noktası ile bir sonraki yol noktası 
arasında belirlenmiş yanlamasına ayırma minimumları / kriterleri uygulanmayacaktır. 
(Bakınız Şekil 5.1 ve 5.2);                                                                         
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Not: Fly-over yol noktaları için, bir hava aracının dönüşe başlamadan önce ilk olarak yol 
noktası üzerine uçması gerekmektedir. Ancak, hava aracı dönüşten hemen sonra, ya kendi 
seyrüseferi ile rotasına girebilir ya da rotasına tekrar girmeden önce, belirlenmiş bir 
sonraki yol noktasına uçabilir. Bu da dönüş yönünde olabilecek taşma nedeniyle ek 
yanlamasına ayırma minimumu gerektirebilir. 
Bu durum, dönüşlerin fly-by*** yapıldığı ATS yollarında uygulanmaz. 
 

            *Yol Noktası:(Way-point) Saha seyrüsefer yolunu (area navigation route) ya da saha 
seyrüseferi yapan bir hava aracının uçuş yolunu tanımlamak için kullanılan belirtilmiş 
bir coğrafi konum. Yol noktaları aşağıdakilerden biri şeklinde olabilir: 

 
** fly-by way-point - yanından uçulacak yol noktası 
Bir sonraki yol segmentine dahil olunması ya da bir usulün uygulanmasına  teğetsel bir 
dönüşle müsaade edilen / dönüşün başlatılacağı umulan  yol noktası   
 

      ***Fly-over way-point - üstünden uçulacak yol noktası 
Bir sonraki yol segmentine dahil olunması ya da bir usulün uygulanması amacıyla 
dönüşün başlatılacağı yol noktası   

 
YANLAMASINA AYIRMA KRİTERLERİ VE MİNİMUMLARI; 
Aynı ya da farklı coğrafik konumlardan referans alınarak; Görsel olarak ya da bir 
seyrüsefer yardımcısı aracılığıyla belirlenen ve hava araçlarının farklı coğrafik konumlar 
üzerindeki olduklarının pozisyon raporları aracılığıyla belirlenmesiyle (Bakınız Şekil 5-3). 
 
NDB, VOR ya da kesişen rotalarda / ATS yollarında GNSS kullanarak; aynı seyrüsefer 
yardımcı cihazı kullanılarak belirlenen minimumlarla ayrılmış belirtilen rotalar üzerinde 
hava araçlarının uçmalarının sağlanmasıyla, iki uçak arasında yanlamasına ayırma;  
 

tanımlanmış	
yanlamasına	
ayırma	miniması	
uygulanabilir		

tanımlanmış	
yanlamasına	
ayırma	
miniması	
uygulanamaz	

 

tanımlanmış	
yanlamasına	
ayırma	
miniması	
uygulanabilir		

 

tanımlanmış	
yanlamasına	
ayırma	
miniması	
uygulanabilir		

 

																													Şekil	5.2	           Şekil	5.1 
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a) VOR: Her iki hava aracının da en az 15 derece ayrılan radyallerde uçmaları ve bir uçağın 
VOR’dan en az 15 NM (28 km) ya da daha fazla bir mesafede olması koşuluyla 
sağlanır.(Bakınız Şekil 5.4); 
 
b) NDB: Her iki hava aracının da NDB cihazına / cihazından en az 30 derece ayrılan 
rotalarda ve bir uçağın NDB’den en az 15 NM (28 km) ya da daha fazla bir mesafede olması 
koşuluyla sağlanır (Bakınız Şekil 5-5); 
 
c) GNSS / GNSS: Her iki hava aracının da iki yol noktası arasında ofset olmayan rotalarda 
ve en azından bir uçağın ortak noktaya, tablo 5.1 de yer alan minimum mesafede olması 
koşuluyla sağlanır;  
 
d) VOR/ GNSS; VOR kullanan hava aracının VOR’a  / VOR’dan uçtuğu radyal ile GNSS 
kullanan hava aracının  iki yol noktası arasında ofset olmayan bir rotada uçtuğunun 
bilinmesi ve en azından bir uçağın ortak noktaya, tablo 5.3 de yer alan minimum mesafede 
olması koşuluyla sağlanır;  
Eğer hava araçları, uçtukları rotaları üzerinde, yukarıda belirtilen yanlamasına ayırma  
minimum değerlerden daha fazla bir minimumda ayrılıyorlarsa. Devletler, yatay ayırma için 
gerekli olan değerleri / minimumları azaltabilirler 
 
	
	

Hava	aracı	1:	VOR	ya	da	GNSS	
Hava	aracı	2:	GNSS	

Ortak	noktadan	ölçülen	rotalar	
arasındaki	derece	cinsinden	
açısal	fark	
	

FL	010	–	FL	190	
Ortak	noktadan	ölçülen	mesafe	

FL	200	–	FL	600	
Ortak	noktadan	ölçülen	mesafe	

																		15	-	135	
	

													27.8	km	(15	NM	)	 							43	km	(23	NM	)	

Tabloda	 yer	 alan	 mesafeler	 yerden	 ölçülen	 mesafedir.	 Mesafe	 bilgisi	 DME	 cihazından	 sağlanıyorsa,	
Devletler,	 mesafenin	 DME	 sinyalinin	 alındığı	 antenden	 ölçülen	 “slant	 range”	 olduğu	 konusunu	 	 dikkate	
almalıdırlar.	
	
                                                               Tablo 5.1 
 
 
GNSS dayalı rota ayırmalarında kontrolörler aşağıda belirtilen koşulları doğrulamalıdırlar. 
- Hava aracının GNSS kullanarak uçuşunu gerçekleştirdiğini, 
- Hava sahasında yanlamasına ofset uygulanmıyor olmasına karşın, stratejik olarak 

yanlamasına ofset uygulamasına izin verilmiş olmasını, 
 

GNSS dayalı rota ayırmalarında, olası operasyonel hataların en aza indirgenmesi amacıyla 
hava seyrüsefer veri tabanında yer alan yol noktaları,  manuel olarak girilen yol noktaları 
yerine kullanılmalıdır. Hava seyrüsefer veri tabanında bulunan noktaları kullanmanın 
operasyonel olarak kısıtlayıcı olması durumunda , pilotlar tarafından manuel giriş gerektiren 
yol noktaları, hem enlem hem de boylam olarak yarım ya da bir derecelik farkla (bir üst 
değere yaklaştırılması ile ) sınırlı olmalıdır.  
 
GNSS dayalı rota ayırmaları, pilotların RAIM (receiver autonomous integrity monitoring ) 
kesintisi rapor etmesi durumunda uygulanmayacaktır. 
 
GNSS dayalı yanlamasına  rota ayırma minimasının uygulanması amacıyla, GNSS ile entegre 
seyrüsefer  sistemlerinden alınan mesafe ve rota bilgisi,  GNSS mesafe ve rota değeri ile 
eşdeğer kabul edilecektir.  
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Ayırma uygulaması amacıyla kullanılan GNSS alıcıları Annex 10, Volum I gerekliliklerini 
karşılayacak ve uçuş planlarında gösterilecektir. 
 
Farklı seyrüsefer yardımcıları ya da yöntemlerin kullanımı aracılığıyla. Farklı seyrüsefer 
yardımcı cihazları kullanarak ya da RNAV’a dayalı seyrüsefer yardımıyla hava araçları 
yanlamasına ayrılacak ise, yanlamasına ayırma, seyrüsefer yardımcı cihazları (yardımcıları) 
için belirlenmiş koruma sahalarının muhafaza edilmesi ya da RNP’nin çakışmaması 
sağlanacaktır. 
 
Yayınlanmış Aletli Yaklaşma Usulü Uygulayan Alçalan  / Tırmanan Hava Araçları 
Arasında Yanlamasına Ayırma; 
 
- RNAV 1, Basic  RNP 1, RNP APCH ve / veya RNP AR APCH usullerinin herhangi bir 

bileşiminde rotaların arasındaki mesafe 13 km ( 7 NM )’den az olmayacak ya da 
- RNP 1, RNP APCH ve / veya RNP AR APCH usullerinin herhangi bir bileşiminde 

rotalar arasındaki mesafe 9.3 km (5NM) ’den az olmayacak ya da 
- GNSS dayalı olası operasyonel hatalarda göz önünde bulundurularak, mania koruma 

payları ile belirlenmiş rotaların koruma sahalarının çakışmaması sağlanacaktır. 
 
Not 1: Mesafe değerleri çoklu seyrüsefer özellikleri kullanılarak çarpışma risk analizi 
yöntemi ile belirlenecektir. Bu  çözümleme yöntemi için bilgi, Circular334’den 
 ( yanlamasına ayırma minimum uygulamaları rehberi ) alınabilir. 
Not 2: Circular 334 ayrıca, Procedures for Air Navigation Services-Aircraft 
Operations, vol II- Constraction of Visual and Instrument Flight Procedures ( PONS-
OPS, Doc 8168)ön görülen mania koruma kriterlerine dayalı olarak, birbirleri ile 
çakışmayan koruma sahaları kullanılarak iniş / kalkış rotaları arasında ayırma 
bilgilerini de içermektedir. 
Not 3: Ayırma minimumlarının azaltılmasıyla ilgili olarak, Chp.2 ATS Safety 
Mangement ve Chp.5 Separation Methods and Minima. Sec.5.11’e referans alınabilir. 
Not 4: Seyrüsefer özelliklerine ilişkin rehber doküman Performance based Navigation 
(PBN) Manuel ( Doc 9613 )kullanılabilir. 
 

Paralel rotalar ya da ATS yolların üzerinde RNP ile belirtilen RNAV operasyonlar. RNP 
ile tanımlanmış hava sahası ya da belirlenen yollar üzerinde, RNAV donanımlı uçaklar 
arasında yanlamasına ayırma, hava araçlarının rotaların koruma sahaları ya da ATS 
yollarının çakışmamasını sağlayacak paralel rotaların ya da ATS yollarının merkez hatları 
üzerinde belirlenen mesafelerde uçmaları ile temin edilmelidir. 
 
Not.- Bir RNP tipi gerektiren paralel rotalar arasında ya da paralel ATS yolu merkez hatları 
arasında koruma sahaları belirlenmiş RNP tipine bağlı olarak tesis edilecektir. RNP’ye 
dayalı rotalar ya da ATS yolları için rehber dokümana, Annex 11, Ek B’de yer verilmiştir. 
 
Kesişmeyen / Paralel rotalar ya da ATS yolları üzerindeki  Hava Araçları Arasında 
Yanlamasına Ayırma; 
 
Belirlenmiş hava sahaları ya da kesişmeyen rotalar / paralel rotalar ya da ATS yolları 
üzerindeki  hava araçları arasında yanlamasına ayırma aşağıda belirtilen minimalar dahilinde 
tesis edilecektir; 
 

a- RNAV10 (RNP 10) ya da RNP 4 ya da RNP 2 seyrüsefer performansı dahilinde, 
rotalar arasındaki minimum mesafe 93 km (50 NM ) , 
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b- RNP 4  ya da RNP 2 seyrüsefer performansı dahilinde, rotalar arasındaki minimum 
mesafe 42.6 km (23 NM ), Sistem muhabere performansı, RCP 240, sistem 
survelilance performansı ise RSP180 gerekliliklerini karşılamalıdır. 

c- RNP 2 seyrüsefer performansı ya da GNSS dahilinde, rotalar arasındaki minimum 
mesafe 27.8 km (15 NM ), (Ayırma uygulanırken  kontrolör / pilot VHF sesli 
muhaberenin  devamı sağlanmalıdır.) 

d-  RNP 2 seyrüsefer performansı ya da GNSS dahilinde, bir uçak diğer uçağın 
seviyesini kat ederken, ( alçalır ya da tırmanırken) rotalar arasındaki minimum 
mesafe 13 km (7 NM ), (Ayırma uygulanırken  kontrolör / pilot VHF sesli 
muhaberenin  devamı sağlanmalıdır.) 

e- RNP 2 seyrüsefer performansı ya da GNSS dahilinde, bir uçak diğer uçağın 
seviyesini kat ederken, ( alçalır ya da tırmanırken) d maddesinde yer alan 
muhaberenin dışında bir muhabere kullanılıyor ise, rotalar arasındaki minimum 
mesafe 37 km (20 NM ) olmalıdır. 

  Not1: Seyrüsefer kapasitesi ile ilgili olarak, 93 km (50 NM ), 55.5 km (30 NM ), 27.8 
km (15 NM ), 13 km (7 NM ) yanlamasına ayırma minimumları için rehber dökümanlar 
Performance based Navigation (PBN) Manuel ( Doc 9613 ), Circular334 
 ( yanlamasına ayırma minimum uygulamaları ) kullanılabilir. 
  Not2: Muhabere kapasitesi ile ilgili olarak, 93 km (50 NM ), 55.5 km (30 NM ),  
yanlamasına ayırma minimumları için rehber dökümanlar , Manual on Required 
Communication Performance (RCP) (Doc 9869). Information regarding RCP allocations 
for these capabilities is contained in RTCA DO-306/EUROCAE ED-122 Safety and 
Performance Standard for Air Traffic Data Link Services in Oceanic and Remote 
Airspace (Oceanic SPR Standard).  
 Not3: 93 km (50 NM ) yanlamasına ayırma minimum uygulaması için, direk kontrolör –
pilot muhaberesi ya da CPDLC ve ADC-C sistemi ile periyodic contract, way point 
değişikliği,  yanlamasına sapma gibi durumların  sağlandığı surveillance  kapasitesi bir 
gerekliliktir. 
Not4: c, d, ve e’de belirtilenler için GNSS ekipman ve kapasitesi ITEM 10’da 
tanımlanmalıdır 
 
 

Kesişen rotalar  ya da ATS yolları üzerindeki  Hava Araçları  Arasında Yanlamasına 
Ayırma; 
Kesişen rota ya da ATS yollarında uçaklar arasında yanlamasına ayırma aşağıda 
belirtilen koşullara göre tesis edilecektir 
 
a) Bir uçak kesişen rotada diğer bir uçağa yaklaşıyor iken, diğer uçağın rotasından dik 

olarak ölçülerek belirlenen bir mesafede konuşlandırılmış olan ayırma noktasına 
varıncaya kadar yanlamasına ayırma  sağlanmış kabul edilecektir. 
 

b) Bir uçak kesişen rotada diğer bir uçaktan  uzaklaşıyor iken, diğer uçağın rotasından 
dik olarak ölçülerek belirlenen bir mesafede konuşlandırılmış olan ayırma noktasını 
geçtikten sonra yanlamasına ayırma sağlanmış kabul edilecektir. 

 
Bu tür ayırma; yanlamasına ayırma noktaları için aşağıdaki tabloda belirlenen 

değerler kullanılarak herhangi bir açıyla kesişen rotalar için kullanılabilir. 
 

Seyrüsefer	performansı	 Ayırma	miniması	

RNAV	10	(RNP10)	 93	km	(	50	NM)	

RNP	4	
	 55.5	km	(30	NM	)	
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RNP2	
	 27.8	km	(15	NM	)	

                                                              Tablo 5.2 
 

       Yukarıdaki tabloda belirtilen 27.8 km ( 15NM ) yanlamasına ayırma miniması 
uygulanırken uçuş planlarında G harfi  olarak gösterilen GNSS,  belirlenmiş seyrüsefer 
performansını karşılar. 
 

Not1: Seyrüsefer kapasitesi ile ilgili olarak, 93 km (50 NM ), 55.5 km (30 NM ), 27.8 km 
(15 NM ), 13 km (7 NM ) yanlamasına ayırma minimumları için rehber dökümanlar 
Performance based Navigation (PBN) Manuel ( Doc 9613 ), Circular334 
 ( yanlamasına ayırma minimum uygulamaları ) kullanılabilir. 

 
  Daha fazla bir yanlamasına ayırma minimumu uygulanan hava sahasında yanlamasına 

ayırma, hava araçları için aşağıdaki belirtilen özelliklerde; 
 

    a) uygun bir minimum ile birbirinden ayrılmış; ve 
    b) uygulanabilir bir yanlamasına ayırma minimumu belirlenene kadar en az 15 derece 
ayrılan rotalar belirlendiğinde uygulanacaktır.  
 
         Bu amaçla, ilgili ATS otoritesi tarafından onaylanmış usullere dayalı olarak , hava 
araçlarının doğru rotada uçuşunu sağlamak için gereken seyrüsefer kapasitesine sahip 
olmaları gerekmektedir. 
 

 
Şekil 5-3.  Aynı ya da farklı coğrafik konumlarda yanlamasına ayırma  

 
VOR'dan uzaklaşan uçaklar arasında; 
 
           Aynı VOR istasyonunu kullanarak VOR merkezinden en az 15 derecelik  açısal 
farklılıktaki  radyaller üzerinde  uzaklaşan uçaklar arasında, uçaklardan sadece bir tanesinin  
VOR merkezinden en az 15 nm uzaklaştığı noktada başlatılır 

 
 Şekil 5-4.  Aynı VOR’u kullanarak ayırma  
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VOR'a yaklaşan uçaklar arasında; 
          Aynı VOR istasyonunu kullanarak  VOR merkezine doğru en az 15 derecelik  açısal 
farklılıktaki radyaller üzerinde yaklaşan uçaklar arasında,istasyona uzakta olan uçağın VOR'a 
minimum 15 nm mesafeye geldiği noktada dikey ayırmanın sağlanmış olması 
gerekir

 
 
Yaklaşan ve Uzaklaşan uçaklar arasında; 
 
          Aynı VOR'ın en az 15 derecelik farklı radyalleri üzerinde yaklaşan ve uzaklaşan uçaklar 
arasında yapılacak olan ayırmanın , uzaklaşan uçağın en erken  istasyondan minimum 15 nm 
okuduğu anda başlatılması gerekir. 
 

 
   
      
 
 
 
 
 
 
      NDB Ayırması; 
     NDB’den uzaklaşan uçaklar 
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Aynı NDB istasyonunu kullanarak NDB’den en az 30 derecelik farklı  rotalarda uzaklaşan  uçaklar 
arasında, uçaklardan sadece bir tanesinin NDB’den en az 15 nm uzaklaştığı anda başlatılır. 

 
Şekil 5-5  Aynı NDB’yi kullanarak ayırma  

 
NDB’ye yaklaşan uçaklar  
    
            Aynı NDB istasyonunun merkezine doğru en az 30 derecelik farklı rotalarda yaklaşan 
uçaklar arasında , istasyona uzak olan uçağın minimum 15 nm mesafeye geldiği noktada dikey 
ayırmanın sağlanmış olması gerekir. 

 
 
NDB’ye yaklaşan ve uzaklaşan uçaklar arasında 
 
           Aynı NDB istasyonunu kullanarak en az 30 derecelik farklı rotalarda yaklaşan ve 
uzaklaşan uçaklar arasında yapılacak olan ayırmanın, uzaklaşan uçağın istasyondan en az 15 nm 
mesafeye geldiği anda başlatılması gerekir. 
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  Şekil 5-6  Yanlamasına ayırma noktaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L	=	Gerekli	Yanlamasına	Ayırma	
	
=	Yanlamasına	Ayırma	Noktaları	

	
	α	=	Kesişme	Açısı	
	
D=	Kesişme	noktasına	/noktasından	mesafe	
	
	D=	L	/Sinα	
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                                             UZUNLAMASINA AYIRMA 
 
 
Uzunlamasına ayırma, belirlenen bir minimumdan asla daha az olmayacak şekilde hava 
araçlarının tahmin edilen pozisyonları arasında zaman ya da mesafeye dayalı olarak tesis 
edilen aralıklarla / ayırma minimumları ile uygulanacaktır. Aynı ya da ayrılan rotaları 
izleyen hava araçları arasındaki uzunlamasına ayırma, Mach tekniği de dahil hız kontrolü 
uygulaması ile muhafaza edilebilir. Uygulanabilir olduğu hallerde, Mach ayarı tekniğinin 
kullanımı, bölgesel bir hava seyrüsefer anlaşmasına dayalı olarak uygulanacaktır. 
 
Not 1.- Hava Trafik Hizmetleri Planlama El Kitabı’nda (Doc 9426) yer verilen ses hızının 
altındaki uçan hava araçları için Mach ayarı tekniği uygulamasına ilişkin rehber doküman 
tavsiye edilmiştir. 
 
Not 2.- Mach ayarı tekniği, gerçek Mach hızı  kullanılarak uygulanmaktadır. 
 
Aynı rotayı izleyen uçaklar arasında zaman ya da mesafe esası dayalı uzunlamasına ayırma 
tesis edilirken, arkadan gelen hava aracının, öndeki hava aracının sahip olduğu hızdan daha 
yüksek bir hıza sahip ise, ayırma minimumunun bozulmamasını / ihlal edilmemesine dikkat 
edilmelidir. Hava araçları arasındaki ayırmanın minimumlarda olacağı / ihlal edileceği 
beklendiğinde, gerekli ayırma minimumunun muhafaza edilmesini sağlamak için hız 
kontrolü uygulanmalıdır. 
 
Uzunlamasına ayırma, hava araçlarının belirli bir zamanda kalkması, belirli bir zamanda 
coğrafi bir konumda olması ya da belirli bir zamana kadar coğrafi bir konumda beklemesi 
sağlanarak elde edilir. 
 
Süpersonik uçaklar arasında uzunlamasına ayırma, uçuşun ses hızına eşit ya da daha hızlı 
olduğu safhaları süresince,  normal olarak, süpersonik uçuşlar için  hız sınırlandırmaları 
uygulamasından daha ziyade, ses hızına eşit hızlanmanın başlamasından önce uygun 
zamanlama yolu ile belirlenmelidir. 
 
Uzunlamasına ayırma uygulaması amacıyla, aynı rota, karşılıklı rotalar ve kesişen rotalar 
terimleri aşağıdaki anlamları taşıyacaktır. 
 
a) Aynı rota ; Açısal farkı 45 dereceden az ya da 315 dereceden fazla olan ve koruma 
sahaları çakışan aynı yönde ve kesişen yönde rotalar ya da bunlarla ilgili dilimler. (bakınız 
Şekil 5-6): 
 
b) Karşılıklı rota ;Açısal fark 135 dereceden fazla ancak 225 dereceden az olan ve koruma 
sahaları çakışan karşıt ve kesişen rotalar ya da bunlarla ilgili dilimler. (bakınız Şekil 5-7): 
 
c) Kesişen rota ; a ve b de belirtilenlerin dışında kalan kesişen rotalar ya da bunlarla ilgili  
dilimler (bakınız Şekil 5-8): 
 
Zaman-esaslı ayırma, pozisyon bilgisi ve pozisyon raporlarından alınan tahminlere, 
CPDLC’den ya da ADS’den elde edilen bilgilere dayalı olarak sağlanır. 
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                                           Şekil 5-6.  Aynı rota üzerindeki uçaklar 
 
 

 
                                   
                                      Şekil 5-7.  Karşılıklı rotalar üzerindeki uçaklar 
 
 

 
           
                                             Şekil 5-8.  Kesişen rotalar üzerindeki uçaklar 
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ZAMANA DAYALI UZUNLAMASINA AYIRMA MİNİMUMU 
 
AYNI SEVİYEYİ MUHAFAZA EDEN HAVA ARAÇLARI 
 
AYNI ROTA ÜZERİNDE UÇAN HAVA ARAÇLARI: 
 
a) 15 dakika(bakınız Şekil 5-9); ya da 
 
b) Seyrüsefer yardımcısı sık sık pozisyon ve hız belirlenmesine izin veriyor ise 10 dakika    
(bakınız Şekil 5-10); ya da 
 
c) Öndeki hava aracının arkadaki hava aracından 37 km/h lik (20 kt) gerçek bir hava süratine 
sahip olması / muhafaza etmesi koşuluyla aşağıdaki durumlarda 5 dakika: 
 
1) Aynı havaalanından kalkış yapan hava araçları arasında; 
 
2) Belirlenmiş aynı rapor noktasını geçtiğini rapor eden yoldaki hava araçları arasında  
 
3)Kalkış yapan ve yoldaki hava aracı arasında, kalkış yapan hava aracı ile yoldaki hava 
aracının kalkışla bağlantılı bir fix / noktaya ilişkin konumlanmış bir rapor noktasını geçişini 
takiben kalkan hava aracının bu nokta üzerinden hava yoluna katılacağı konumlanmış fix 
üzerinde  iken yoldaki hava aracı ile beş dakikalık ayırmanın temin edilmesi koşuluyla; ya da 
 
d)Öndeki hava aracının arkadaki hava aracından 74 km/h lik (40 kt) gerçek bir hava süratine 
sahip olması / muhafaza etmesi koşuluyla (c) altında listelenen durumlarda 3 dakika (bakınız 
Şekil 5-12). 
 
KESİŞEN ROTALAR ÜZERİNDE UÇAN HAVA ARAÇLARI: 
 
a) Rotaların kesişme noktasında 15 dakika (bakınız Şekil 5-13); ya da 
 
b)Seyrüsefer yardımcısı sık sık pozisyon ve hız belirlenmesine izin veriyor ise 10 dakika 
(bakınız Şekil 5-14). 
 
TIRMANAN YA DA ALÇALAN HAVA ARAÇLARI 
 
Aynı rotadaki Hava Araçları; Bir hava aracı, aynı rota üzerindeki diğer bir hava aracının 
seviyesi kat geçeceği zaman, aşağıdaki minimum uzunlamasına ayırma sağlanacaktır: 
 
a) Dikey ayırmanın  mevcut olmadığı diğer hava aracının seviyesinin kat edildiği zaman 15 
dakika (bakınız Şekil 5-15A ve 5-15B); ya da 
 
b) Seyrüsefer yardımcılarının sık sık pozisyon ve hız belirlenmesine izin verdiği durumlarda 
dikey ayırmanın  mevcut olmadığı diğer hava aracının seviyesinin kat edildiği zaman 10 
dakika (bakınız Şekil 5-16A ve 5-15B); ya da 
 
c) Aynı rapor noktasını geçen iki hava aracı arasında, arkadaki hava aracının rapor noktasını  
geçişini müteakip 10 dakika içinde herhangi bir seviye değişikliği başlatılacak ise dikey 
ayırmanın  mevcut olmadığı diğer hava aracının seviyesinin kat edildiği zaman 5 dakika 
(bakınız Şekil 5-17A ve 5-17B). 
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Not.- Aşırı oranda farklı  seviye değişikliği yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda  
uygulamayı kolaylaştırmak için, dikey ayırmanın mevcut olmadığı seviyenin kat edildiği 
anda ayırmanın sağlanacağının kontrol edilmesini amacıyla alçalan bir hava aracı, 
altındaki hava aracının  üstünde uygun bir seviyeye , tırmanan bir hava aracı ise, üstteki 
hava aracının altındaki uygun bir seviyeye, müsaade edilmelidir. 
 
KESİŞEN ROTALAR ÜZERİNDEKİ HAVA ARAÇLARI: 
 
a) Dikey ayırmanın  mevcut olmadığı diğer hava aracının seviyesinin kat edildiği zaman 15 
dakika (bakınız Şekil 5-18A ve 5-18B); ya da 
 
b) Seyrüsefer yardımcılarının sık sık pozisyon ve hız belirlenmesine izin verdiği durumlarda 
dikey ayırmanın  mevcut olmadığı diğer hava aracının seviyesinin kat edildiği zaman 10 
dakika (bakınız Şekil 5-19A ve 5-19B) 
 
KARŞILIKLI ROTALAR ÜZERİNDEKİ HAVA ARAÇLARI.  
 
Yanlamasına ayırma sağlanamadığından, hava araçlarının birbirlerini geçeceği tahmin edilen 
zamandan 10 dakika önce ya da uçakların geçtiği tahmin edilen zamandan en az on dakika 
sonra bir dikey ayırma minimumu sağlanacak şekilde alçalma / tırmanma verilecektir. (Şekil 
5-20). Şayet uçakların birbirlerini geçtikleri belirlenmişse, bu minimumu uygulamaya gerek 
yoktur. 

 
    Şekil 5-9.  Aynı rotadaki ve aynı seviyedeki                   Şekil 5-10.  Aynı rotadaki ve aynı seviyedeki 
        uçaklar arasında on beş dakika ayırma                           uçaklar arasında on dakika ayırma 
 

 
      Şekil 5-11.  Aynı rotadaki ve aynı seviyedeki                      Şekil 5-12.  Aynı rotadaki ve aynı seviyedeki 
                     uçaklar arasında beş dakika ayırma                                  uçaklar arasında üç dakika ayırma 
 



21

 

 

 
      Şekil 5-13. Kesişen rotalar ve aynı seviyedeki                    Şekil 5-14. Kesişen rotalar ve aynı seviyedeki 
                   uçaklar arasında on beş dakika ayırma                                 uçaklar arasında on dakika ayırma 
 

 
Şekil 5-15A.  Aynı rota üzerindeki tırmanan uçaklar arasında on beş dakika ayırma  

 
Şekil 5.15B.  Aynı rota üzerindeki alçalan uçaklar arasında on beş dakika ayırma  

 
Şekil 5-16A.  Aynı rota üzerindeki tırmanan uçaklar arasında on dakika ayırma  
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Şekil 5-16B.  Aynı rota üzerindeki alçalan uçaklar arasında on dakika ayırma  

 
Şekil 5-17A.  Aynı rota üzerindeki tırmanan uçaklar arasında beş dakika ayırma  

 
Şekil 5-17B.  Aynı rota üzerindeki alçalan uçaklar arasında beş dakika ayırma  

 
Şekil 5-18A.  Kesişen rotalar üzerindeki tırmanan uçaklar arasında on beş dakika ayırma  
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Şekil 5-18B.  Kesişen rotalar üzerindeki alçalan uçaklar arasında on beş dakika ayırma  

 
Şekil 5-19A.  Kesişen rotalar üzerindeki tırmanan uçaklar arasında on dakika ayırma  

 
Şekil 5-19B.  Kesişen rotalar üzerindeki alçalan uçaklar arasında on dakika ayırma  

 

 
 

 

                     Şekil 5-20.  Karşılıklı rotalar üzerindeki uçaklar arasında on dakika ayırma 
 
 
                MESAFEYE DAYALI UZUNLAMASINA AYIRMA MİNİMUMU 
                                (DME ve / veya GNSS) KULLANILARAK  
 
Not.- DME ve / veya GNSS kullanılarak uzunlamasına ayırma minimumu uygulamasına 
ilişkin hususlarda, “on track” terimi kullanıldığı hallerde, bu terim, uçağın ya istasyona / 
yol noktasına (waypoint) doğru direkt uçuşunu ya da istasyondan / yol noktasından direkt 
olarak uzaklaştığı  anlamına gelmektedir. 
 
Ayırma, hava araçlarının diğer uygun seyrüsefer yardımcı cihazları ile birlikte DME ve / 
veya GNSS’ten aldıkları bilgilere dayalı pozisyon raporları temelinde belirlenen 
minimumlardan daha az olmayacak şekilde sağlanacaktır. Bu tür ayırmalarda, her iki hava 
aracıda DME ya da GNSS’ten ya da biri DME diğeri GNSS kullandığı durumlarda da 
uygulanacaktır. 
 NOT; GNSS’e dayalı ayırma minimumlarının uygulanması için, entegre GNSS seyrüsefer 
sistemiyle bağlantılı olarak elde edilen değer GNSS mesafesi olarak kabul edilecektir. 
 
RNAV uçma kapasitesine haiz hava araçları arasında bu ayırma uygulanırken kontrolörler 
GNSS dayalı /sağlanan mesafe talep edeceklerdir.  
 
      Not; Bundan amaç, pilotlar GNSS bilgisi için yetersiz kokpit donanımına sahip olabilir, 
sistemden GNSS dayalı bilgi alamayabilir, GNSS hassasiyet /doğruluk parametrelerini 
kaybedebilirler 
 
AYNI SEVİYEDEKİ HAVA ARAÇLARI 
 
Aynı rotadaki hava araçları: 
 
a) 37 km (20 NM), şayet: 
 
1) Her iki hava aracıda;  
         a)  aynı “on-track” DME istasyonlarından bilgi alıyorsa; veya 

b) aynı “on-track” DME istasyonu ile eşlenik bir yol noktasında, bir hava aracının 
DME diğer hava aracının GNSS bilgisi alıyorsa, veya 
c) her iki hava aracının da aynı yol noktası için GNSS bilgisi alıyorsa 

 
2) Minimuların ihlal edilmemesi amacıyla, sık aralıklarla hava araçlarından  eş zamanlı 
DME ve / veya GNSS ölçümleri elde edilerek ayırma kontrol ediliyorsa(bakınız Şekil 5-21); 
 
b) 19 km (10 NM), şayet: 
 
1) öndeki hava aracı arkadaki  hava aracından 37 km/h lik (20 kt) gerçek bir hava süratine 
sahip ise  ; 
 
2) Her iki hava aracıda;  
         a)  aynı “on-track” DME istasyonlarından bilgi alıyorsa; veya 

b) aynı “on-track” DME istasyonu ile eşlenik bir yol noktasında, bir hava aracının 
DME diğer hava aracının GNSS bilgisi alıyorsa, veya 
c) her iki hava aracıda aynı yol noktası için GNSS bilgisi alıyorsa 
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                     Şekil 5-20.  Karşılıklı rotalar üzerindeki uçaklar arasında on dakika ayırma 
 
 
                MESAFEYE DAYALI UZUNLAMASINA AYIRMA MİNİMUMU 
                                (DME ve / veya GNSS) KULLANILARAK  
 
Not.- DME ve / veya GNSS kullanılarak uzunlamasına ayırma minimumu uygulamasına 
ilişkin hususlarda, “on track” terimi kullanıldığı hallerde, bu terim, uçağın ya istasyona / 
yol noktasına (waypoint) doğru direkt uçuşunu ya da istasyondan / yol noktasından direkt 
olarak uzaklaştığı  anlamına gelmektedir. 
 
Ayırma, hava araçlarının diğer uygun seyrüsefer yardımcı cihazları ile birlikte DME ve / 
veya GNSS’ten aldıkları bilgilere dayalı pozisyon raporları temelinde belirlenen 
minimumlardan daha az olmayacak şekilde sağlanacaktır. Bu tür ayırmalarda, her iki hava 
aracıda DME ya da GNSS’ten ya da biri DME diğeri GNSS kullandığı durumlarda da 
uygulanacaktır. 
 NOT; GNSS’e dayalı ayırma minimumlarının uygulanması için, entegre GNSS seyrüsefer 
sistemiyle bağlantılı olarak elde edilen değer GNSS mesafesi olarak kabul edilecektir. 
 
RNAV uçma kapasitesine haiz hava araçları arasında bu ayırma uygulanırken kontrolörler 
GNSS dayalı /sağlanan mesafe talep edeceklerdir.  
 
      Not; Bundan amaç, pilotlar GNSS bilgisi için yetersiz kokpit donanımına sahip olabilir, 
sistemden GNSS dayalı bilgi alamayabilir, GNSS hassasiyet /doğruluk parametrelerini 
kaybedebilirler 
 
AYNI SEVİYEDEKİ HAVA ARAÇLARI 
 
Aynı rotadaki hava araçları: 
 
a) 37 km (20 NM), şayet: 
 
1) Her iki hava aracıda;  
         a)  aynı “on-track” DME istasyonlarından bilgi alıyorsa; veya 

b) aynı “on-track” DME istasyonu ile eşlenik bir yol noktasında, bir hava aracının 
DME diğer hava aracının GNSS bilgisi alıyorsa, veya 
c) her iki hava aracının da aynı yol noktası için GNSS bilgisi alıyorsa 

 
2) Minimuların ihlal edilmemesi amacıyla, sık aralıklarla hava araçlarından  eş zamanlı 
DME ve / veya GNSS ölçümleri elde edilerek ayırma kontrol ediliyorsa(bakınız Şekil 5-21); 
 
b) 19 km (10 NM), şayet: 
 
1) öndeki hava aracı arkadaki  hava aracından 37 km/h lik (20 kt) gerçek bir hava süratine 
sahip ise  ; 
 
2) Her iki hava aracıda;  
         a)  aynı “on-track” DME istasyonlarından bilgi alıyorsa; veya 

b) aynı “on-track” DME istasyonu ile eşlenik bir yol noktasında, bir hava aracının 
DME diğer hava aracının GNSS bilgisi alıyorsa, veya 
c) her iki hava aracıda aynı yol noktası için GNSS bilgisi alıyorsa 
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3) Minimuların ihlal edilmemesi amacıyla, sık aralıklarla hava araçlarından  eşzamanlı DME 
ve / veya GNSS ölçümleri elde edilerek ayırma kontrol ediliyorsa  (bakınız Şekil 5-22); 
 
Kesişen rotalar üzerindeki hava araçları. Yukarıda öngörülen uzunlamasına ayırma 
minimumları ( 20 DME / 10 DME ) şayet hava araçlarının rotaların kesişme noktasında 
konumlanmış bir  istasyondan DME bilgisi ile istasyon ile eşlenik bir yol noktası ya da aynı 
yol noktasından mesafe bilgisi alınarak  rapor ediliyor ve hava araçlarının rotaları arasındaki 
açısal değer 90 dereceden daha küçükse uygulanacaktır (bakınız Şekil 5-23A ve 5-23B). 
 
TIRMANAN YA DA ALÇALAN HAVA ARAÇLARI 
 
Aynı rota üzerinde tırmanan ya da alçalan uçaklar. Dikey ayırmanın mevcut olmadığı 
durumlarda 19 km (10 NM), şayet: 
 
a) Her iki hava aracıda;  
         a)  aynı “on-track” DME istasyonlarından bilgi alıyorsa; veya 

b) aynı “on-track” DME istasyonu ile eşlenik bir yol noktasında, bir hava aracının 
DME diğer hava aracının GNSS bilgisi alıyorsa, veya 
c) her iki hava aracıda aynı yol noktası için GNSS bilgisi alıyorsa 

 
b) Dikey ayırmanın mevcut olmadığı durumda bir hava aracının bir seviyeyi muhafaza 
etmesi; ve 
c) Ayırma, uçaklardan eşzamanlı DME / GNSS ölçümleri ile elde edilerek belirleniyorsa 
(bakınız Şekil 5-24A ve 5-24B) 
 
Kesişen rotalar üzerindeki tırmanan ya da alçalan hava araçları. Şayet hava araçlarının 
rotalarının kesişme noktasında konumlanmış bir  istasyondan DME bilgisi alıyor ya da  
istasyon ile eşlenik bir yol noktası ya da aynı yol noktasından mesafe bilgisi alınarak  rapor 
ediliyor ve hava araçlarının rotaları arasındaki açısal değer 90 dereceden daha küçükse, 
dikey ayırmanın mevcut olmadığı durumlarda 19 km (10 NM) olarak uygulanacaktır 
 
Not.- Aşırı oranda farklı  seviye değişikliği yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda  
uygulamayı kolaylaştırmak için, dikey ayırmanın mevcut olmadığı seviyenin kat edildiği 
anda ayırmanın sağlanacağının kontrol edilmesini amacıyla alçalan bir hava aracı, 
altındaki hava aracının  üstünde uygun bir seviyeye , tırmanan bir hava aracı ise, üstteki 
hava aracının altındaki uygun bir seviyeye, müsaade edilmelidir.. 
 
Karşılıklı rotalar üzerindeki uçaklar. Rotaları üzerinde on-track DME / GNSS bilgisi alan 
hava araçlarının (rotaları üzerinde konumlanmış bir  istasyondan DME bilgisi ya da istasyon 
ile eşlenik bir yol noktası ya da aynı yol noktasından mesafe bilgisi alarak), birbirlerini 
karşılıklı olarak geçtikleri / birbirlerinden en az 10 NM ya da uygun ATS otoritesi tarafından 
öngörülmüş başka bir değer kadar uzaklaştıkları oldukları kesin olarak belirlenmişse, on-
track DME / GNSS kullanan diğer hava araçları tarafından muhafaza edilen seviyelere 
tırmanmak, alçalmak ya da bu seviyeleri kat etmek  amacıyla müsaade edilirler. 
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     Şekil 5-21.  Aynı rota üzerinde ve aynı seviyedeki uçaklar arasında 37 km (20 NM) DME esaslı ayırma 
 

 
 Şekil 5-22.  Aynı rota üzerinde ve aynı seviyedeki uçaklar arasında 19 km (10 NM) DME esaslı ayırma 
 

 
 Şekil 5-23A.  Kesişen rotalar üzerinde ve aynı seviyedeki uçaklar arasında 37 km (20 NM) DME esaslı ayırma 
 

 
Şekil 5-23B.  Kesişen rotalar üzerinde ve aynı seviyedeki uçaklar arasında 19 km (10 NM) DME esaslı ayırma 
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         Şekil 5.24A.  Aynı rota üzerindeki tırmanan uçaklar arasında 19 km (10 NM) DME esaslı ayırma 

 
           Şekil 5.24B.  Aynı rota üzerindeki alçalan uçaklar arasında 19 km (10 NM) DME esaslı ayırma 
 
ZAMANA ESASINA DAYALI MACH HIZI ( NUMBER ) TEKNİĞİ İLE 
UZUNLAMASINA AYIRMA ; 
 
Turbojet hava araçları, ATC tarafından onaylanmış gerçek Mach süratine uymak ve Mach 
süratinde yapacakları herhangi bir değişiklik için ATC’den müsaade almak zorundadırlar. 
Eğer Mach süratinde ani ve geçici bir süre için değişiklik yapmak gerekli ise ( türbülans vb. 
nedenler ) böyle bir değişikliğin yapıldığı mümkün olan en kısa zamanda ATC’ye 
bildireceklerdir. 
 
Uçak performansına bağlı olarak, yol uçuşu esnasında alçalma / tırmanma süresincen son 
tahsis edilen Mach süratinin muhafaza edilmesi mümkün değil ise ilgili hava aracı pilotları 
alçalma / tırmanma talebi sırasında bu durumu ATC’ye bildireceklerdir. 
 
Mach sürati tekniği: 
a) ilgili uçaklar başka bir ayırma sağlanıncaya kadar aynı veya sürekli ayrılan bir rotayı 
takip edecekse; ya da 
 
b) uçaklar aynı rapor noktası üzerinde rapor vermemişlerse radar ya da başka bir araçla,     
hava araçlarının aynı rotayı ya da devamlı ayrılan rotaları takip etmeye başlayacakları ortak 
noktada uygun zaman aralığının sağlanacağı garanti altına alınmış ise uygulanacaktır.  
 
Aynı seviyede veya alçalma  / tırmanma sırasında aynı rotadaki turbojet uçaklar arasındaki 
uzunlamasına ayırma miniması 
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1) 10 dakika; ya da 
 
2) 9 ile 5 dakika (dahil ) arasında, aşağıdaki tabloya uygun olarak,   öndeki hava aracının 
Mach süratinin arkadakine nazaran daha fazla olması koşuluyla; 
 

- eğer öndeki uçak, arkadan gelen uçaktan 0.02 Mach daha hızlıysa, 9 dakika; 
- eğer öndeki uçak, arkadan gelen uçaktan 0.03 Mach daha hızlıysa, 8 dakika; 
- eğer öndeki uçak, arkadan gelen uçaktan 0.04 Mach daha hızlıysa, 7 dakika; 
- eğer öndeki uçak, arkadan gelen uçaktan 0.05 Mach daha hızlıysa, 6 dakika; 
- eğer öndeki uçak, arkadan gelen uçaktan 0.06 Mach daha hızlıysa, 5 dakika. 
 

Mach number tekniği ile 10 dakikalık uzunlamasına ayırma minimumu uygulandığında, 
öndeki hava aracının, arkadaki hava aracının muhafaza ettiğine Mach süratine eşit ya da 
daha fazla bir gerçek Mach süratini muhafaza edecektir.  
 
 
YATAY HIZ KONTROL TALİMATLARI 

 
Emniyetli ve düzenli bir trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla, uçaklara, ilgili otorite 
tarafından belirlenen  koşullara bağlı olarak, hızlarını düzenlemek için talimat verilebilir. Bu 
durumda, uçuş ekibine, planlanan hız kontrolü ile ilgili yeterli bilgi verilmelidir. 
 
 Not 1.- Uzun bir zaman dilimi için verilen hız kontrol uygulaması, uçak yakıt 
durumunu olumsuz etkileyebilir. 
 
 Not 2.- Mach ayarı tekniğini kullanan uzunlamasına ayırma ile ilgili hususlara, 
Ayırma yöntemleri ve minimumları bölümünde yer verilmiştir. 
 
ATC tarafından açıkça iptal edilmediği ya da değiştirilmediği sürece, hız kontrol talimatları 
geçerliliğini koruyacaktır.  
 
Herhangi bir hız kontrol talimatının iptal edilmesi, uçuş mürettebatının, Annex 11 Ek-4’de yer 
alan hava sahası sınıflamalarına ilişkin yer alan hız limitlerine uyma gerekliliklerini ortadan 
kaldırmaz 
 
Hız kontrolü, bir bekleme patern’ine giren ya da beklemede olan uçaklara uygulanmayacaktır. 
 
Hız düzenlemeleri, istenilen bir ayırma minimumu ya da bir mesafeyi sağlamak ve/veya 
muhafaza etmek için gerekli olduğunda uygulanmalıdır. Alternatif olarak hız artırma ya da 
azaltma talimatlarını da kapsayan, sık sık  hız değişim  talimatları vermekten kaçınılmalıdır.  
 
Uçuş ekibi, kendisine verilecek herhangi bir hız talimatını uygulayamayacağını ilgili ATC 
ünitesine bildirmelidir. Bu gibi durumlarda, kontrolör, ilgili uçaklar arasında uygun ayırma 
minimumunu tesis etmek amacıyla alternatif yöntemler uygulamalıdır. 
 
7600 mt. (FL 250) ya da daha yüksek seviyelerde, hız düzenlemeleri, 0.01 Mach'in katları;  
7600 mt.’den (FL 250) daha düşük seviyelerde ise, hız düzenlemeleri, gösterge süratine 
dayalı olarak  (IAS) 20 km/h’nin (10 knots) ya da katları şeklinde ifade edilmelidir. 
 
Not 1.- 0.01 Mach, yüksek uçuş seviyelerinde, yaklaşık olarak 11 km/h (6 kt) IAS'a eşittir. 
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Not 2.- Bir uçak ağır yüklü ve yüksek bir seviyede ise, hız değiştirme kabiliyeti de aynı 
oranda sınırlı olacaktır. 
 
Verilen herhangi bir hız kısıtlamasına gerek duyulmadığında, uçaklar bilgilendirilmelidir. 
 
Hız tahditleri kontrolör tarafından açıkça iptal edilmediği ya da değiştirilmediği sürece, uçuş 
ekibi yayınlanmış olan SID ve STAR’larda yer almakta olan hız tahditlerine uyacaklardır. 
 
SID ve STAR’larda yer alan hız tahditleri RNAV kalkış / geliş usullerinde yer alan tahditleri 
de içermelidir. Örneğin; fix’e dönüş bacağında ( RF ) belirtilen maksimum hız. 
 
 
Uygulama yöntemleri; 
 
İki ya da daha fazla uçak arasında istenilen bir ayırma minimumunun tesis edilmesi 
amacıyla, kontrolör ilk olarak, ya arkadaki uçağın hızını düşürmeli ya da öndeki uçağın 
hızını arttırmalıdır, sonra düzenli bir şekilde diğer uçakların hızını(hızlarını) düzenlemelidir. 
 
Hız kontrol tekniklerini kullanarak istenilen bir minimumu muhafaza etmek amacıyla, hız 
ayarlamaları belirtilen oranda ilgili tüm uçaklara uygulanmalıdır.  
 
Not 1.- Bir uçağın hakiki hava hızı (TAS), sabit bir IAS muhafaza edilirken iniş sırasında 
azalacaktır. Alçalan iki uçak aynı IAS’ı muhafaza ediyorsa ve öndeki uçak daha alçak 
seviyedeyse, öndeki uçağın TAS’ı izleyen uçağınkinden daha düşük olacaktır.  İki uçağın 
arasındaki mesafe, uygun bir hız diferansiyeli uygulanmadıkça  doğal olarak azalacaktır.  
Birbirini takip eden iki uçak arasındaki istenilen bir hız diferansiyelini hesaplamak 
amacıyla, genel bir kural olarak, her bir 300 metrelik (1000 ft) irtifa farkı için 11 km/h (6 kt) 
IAS kullanılacaktır.2450 metrenin (FL 80) altındaki seviyelerde, IAS ve TAS arasındaki fark, 
hız kontrol amaçları için önemsiz olacaktır. 
Not 2.- İstenilen bir ayırma minimumunu temin etmek için gerekli olan zaman ve mesafe, 
daha yüksek seviyeler, daha yüksek hızlarda ve uçak “clean configuration”da iken 
artacaktır  
Not 3.- “clean configuration”;uçağın aerodinamik niteliklerini etkileyen kanat flapları, iniş 
takımı vb. gibi devingen ögelerinin durumlarının kendine özgü bileşimini / 
yapılandırılmasını ifade etmektedir. 
 
Alçalan ve tırmanan uçaklar; 
 
Bir uçak, uygulanabilir olduğu durumlarda, herhangi bir terminal (iniş aşamasında) 
gecikmesinin önlenmesi amacıyla uçuşunun yol safhasında  hız tahditi verilerek 
kısıtlanmalıdır.  
 
Gelen bir uçağa, “maksimum hızı”, ‘minimum clean hızı’, “minimum hızı” ya da belirtilmiş 
bir hızı muhafaza etmesi için talimat verilebilir. 
 
Not.- “Minimum clean hız”, bir uçağın “clean configuration”pozisyonunda iniş takımları, 
hız frenleri ile kanat flaplarının açık olmadığı durumdaki uçabileceği en düşük hızı ifade 
eder 
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Seyir seviyesinden alçalmaya başlayan türbin jet motorlu uçaklar için 460 km/h (250 knot) 
IAS’ın altında verilecek herhangi bir hız tahdidi, uçuş ekibinin uygun görmesi ile 
uygulanmalıdır. 
 
Yüksek bir alçalma oranı ile  eş zamanlı verilecek hız tahdidi, birbiri ile uyumsuz 
kısıtlamalar olması nedeniyle, uygulamalarından kaçınılmalıdır. Alçalma esnasındaki bir 
uçağa verilecek herhangi bir kayda değer hız tahdidi (azaltılması), uçağın inişe devam 
etmeden önce hızını düşürmek amacıyla geçici olarak düz uçuşta uçmasını gerektirebilir. 
 
İniş için yaklaşan uçaklara, “clean configuration” işlemleri için, mümkün olduğu kadar 
uzun süre tanınmalıdır. 4550 mt (FL 150) altında, türbin jet motorlu uçaklar için 410 km/h 
(220 knot) IAS’tan altında hız tahdidi, “clean configuration” işlemleri için türbin jet 
motorlu uçakların uygulayacakları minimum hızına çok yakın olması nedeniyle 
verilmemelidir. 
 
Ara ve son yaklaşmada, uçaklar için, sadece +/- 40 km/h (20 knot) IAS’ı geçmeyen küçük 
hız tahditleri uygulanmalıdır. 
 
Hız kontrolü, son yaklaşmada pist eşiğine 7 km (4 NM) mesafedeki bir noktayı geçtikten sonra 
uygulanmamalıdır. 
 
DİKEY HIZ KONTROL TALİMATLARI 
 
Emniyetli ve düzenli bir trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla, uçaklara tırmanış ya da 
alçalış oranını ayarlama talimatı verilebilir. Dikey hız kontrolü, belirli bir dikey ayırma 
minimumu belirlemek ve muhafaza etmek amacıyla, tırmanan iki uçak ya da alçalan iki 
uçak arasında uygulanabilir. 
 
Dikey hız ayarlamaları, istenen bir ayırma minimumunu sağlamak ve/veya muhafaza etmek 
için gerekli olduğunda uygulanmalıdır. Sık sık tırmanış ya da alçalış oranını değişim 
talimatları vermekten kaçınılmalıdır. 
 
 
Uçuş ekibi, kendisine verilecek herhangi bir tırmanış ya da alçalış oranını 
uygulayamayacağını ilgili ATC ünitesine bildirmelidir. Bu gibi durumlarda, kontrolör, ilgili 
uçaklar arasında uygun dikey ayırma minimumunu tesis etmek amacıyla gecikmeksizin 
alternatif yöntemler uygulamalıdır. 
 
Verilen herhangi bir tırmanış/alçalış oranına gerek duyulmadığında, uçaklar 
bilgilendirilmelidir. 
 
 
Uygulama yöntemleri; 
 
Bir uçağa, belirli bir seviyeye kadar ya da bir seviye boyunca uygun olan tırmanışı ya da 
alçalışı hızlandırması ya da tırmanış oranını veya alçalış oranını düşürmesi amacıyla talimat 
verilebilir 
 
Tırmanan uçaklara, belirli bir tırmanış oranını, belirli bir orana eşit ya da ondan daha büyük 
bir tırmanış oranını veya belirli bir orana eşit ya da ondan daha küçük bir tırmanış oranını 
muhafaza etmesi için talimat verilebilir.  
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Alçalan uçaklara, belirli bir alçalış oranını, belirli bir orana eşit ya da ondan daha büyük bir 
alçalış oranını veya belirli bir orana eşit ya da ondan daha küçük bir alçalış oranını muhafaza 
etmesi için talimat verilebilir. 
 
Dikey hız kontrol uygulaması konusunda, kontrolör, tırmanan uçakların hangi 
seviyede(seviyelerde) belirtilen bir tırmanış oranını tutabileceği ya da uçakların alçalma 
durumunda, hangi seviyede(seviyelerde) belirtilen bir alçalış oranının tutulabileceğini tespit 
etmelidir ve eğer gerekli ise, zamanında uygulanabilecek ve dikey ayırma minimumunu 
muhafaza edecek alternatif yöntemleri sağlayacaktır. 
  
Not.- Eş zamanlı uygulanacak  yatay ve dikey hız kısıtlamalarına ilişkin olarak Kontrolörlerin, uçak 
performans karakteristikleri ve tahditlerinin  farkında olmaları gerekmektedir 
 
 
RNAV KULLANAN HAVA ARAÇLARI ARASINDA MACH SÜRATİ İLE MESAFE 

ESASINA DAYALI UZUNLAMASINA AYIRMA MİNİMUMU 
 

 Not.- RNAV operasyonları ilgili rehber doküman, Performance-based Navigation 
Manuel  (Doc 9613) yer almaktadır. 

 
Turbojet hava araçları, ATC tarafından onaylanmış gerçek Mach süratine uymak ve Mach 
süratinde yapacakları herhangi bir değişiklik için ATC’den müsaade almak zorundadırlar. 
Eğer Mach süratinde ani ve geçici bir süre için değişiklik yapmak gerekli ise ( türbülans vb. 
nedenler ) böyle bir değişikliğin yapıldığı mümkün olan en kısa zamanda ATC’ye 
bildireceklerdir. 
 
Uçak performansına bağlı olarak, yol uçuşu esnasında alçalma / tırmanma süresincen son 
tahsis edilen Mach süratinin muhafaza edilmesi mümkün değil ise ilgili hava aracı pilotları 
alçalma / tırmanma talebi sırasında bu durumu ATC’ye bildireceklerdir. 
 
Seyrüsefer donanım kaybı ya da arızasına ilişkin olarak pilot tarafından ATC’ye herhangi 
bir bildirimde bulunulmuş ise, RNAV uçuşlarda mesafe esasına dayalı ayırma minimumu 
uygulanmayacaktır. 
 
Ayırma, RNAV cihazından referans alınarak rapor edilmiş hava aracı pozisyonları arasında 
belirlenmiş mesafeden daha az olmayacak şekilde uygulanacaktır. Bu ayırma uygulanırken 
pilot – kontrolör arasındaki direk muhafaza edilmelidir. Yüksek frekans HF veya genel 
amaçlı uzak mesafeye dayalı VHF kanallar saha kontrol hizmeti için kullanılıyor ve hava – 
yer muhaberesinde kullanılıyor ise, kontrolör – pilot muhaberesini sağlayacak veya 
kontrolörün tüm hava – yer muhaberesini monitör etmesine imkan sağlayacak düzenlemeler 
yapılacaktır. 
Talep edilen RNAV mesafe bilgisini kolayca sağlamaları konusunda pilotlara yardımcı 
olmak amacıyla, mümkün oldukça her yerde, bu pozisyon raporları her iki hava aracının da 
önlerindeki bir rapor noktasından ( waypoint ) referans almaları istenecektir. 
 
RNAV mesafe esasına dayalı ayırma tesis edilmiş RNAV yollar veya VOR ile belirlenmiş 
ATS yollarında uçan RNAV cihazına sahip hava araçları arasında uygulanacaktır. 
 
Aynı yönlü rotalar üzerinde RNAV mesafe esasına dayalı 150 km / 80 NM ayırma 
minimumu, Mach sürati tekniği ile 10 dakikalık bir uzunlamasına ayırma minimumu yerine; 
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a) her bir hava aracı rotaları üzerindeki on-track aynı waypoint’e / waypoint’ten mesafesini 
rapor etmesi,  
 
b) Minimumun azalmadığından emin olmak için sık aralıklarla hava araçlarından aynı anda 
RNAV mesafe bilgisi alınarak ayırmanın kontrol edilmesi (bakınız Şekil 5-25); 
 
c) Tırmanan ya da alçalan hava araçları arasındaki ayırma, hava araçlarından eşzamanlı 
RNAV mesafe bilgisi elde edilerek belirleniyorsa (bakınız Şekil 5-26A ve 5-26B); ve 
 
d) Hava araçlarının tırmanması ya da alçalması durumunda, dikey ayırmanın mevcut olmadığı 
süreler boyunca diğer hava aracının  bir seviyeyi muhafaza etmesi durumunda kullanılabilir. 
 
Mach number tekniği ile 150 km (80 NM)uzunlamasına ayırma minimumu uygulandığında, 
öndeki hava aracının, arkadaki hava aracının muhafaza ettiği Mach süratine eşit ya da daha 
fazla bir gerçek Mach süratini muhafaza edecektir.  
 
    Not.- Aşırı oranda farklı  seviye değişikliği yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda  
uygulamayı kolaylaştırmak için, dikey ayırmanın mevcut olmadığı seviyenin kat edildiği 
anda ayırmanın sağlanacağının kontrol edilmesini amacıyla alçalan bir hava aracı, 
altındaki hava aracının  üstünde uygun bir seviyeye , tırmanan bir hava aracı ise, üstteki 
hava aracının altındaki uygun bir seviyeye, müsaade edilmelidir.. 
 
Karşılıklı rotalar üzerindeki hava araçları; uçakların birbirlerini geçtikleri ve 
birbirlerinden en az 150 km (80 NM) uzaklaştıkları rotaları üzerindeki “on-track” kontrol 
noktasından ( waypoint ) aynı anda RNAV mesafe bilgisi alınarak kesin olarak tespit 
ediliyor ise RNAV  cihazı kullanan bir hava aracı RNAV  cihazı kullanan diğer bir hava 
aracının seviyesine ya da bu seviyeyi kat etmeye müsaade edilirler. 
 

 
 

Şekil 5-25.  Aynı seviyedeki uçaklar arasında 150 km (80 NM) RNAV esaslı ayırma  
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 Şekil 5-26A.  Aynı rota üzerindeki tırmanan uçaklar arasında 150 km (80 NM) RNAV esaslı ayırma 
 
 

 
 
Şekil 5-26B.  Aynı rota üzerindeki alçalan uçaklar arasında 150 km (80 NM) RNAV esaslı ayırma 
 
 

 
 Şekil 5-26B.  Karşılıklı rotalar üzerindeki uçaklar arasında 150 km (80 NM) RNAV esaslı ayırma 
 
 
RNP BELİRLENDİĞİNDE RNAV KULLANILARAK MESAFE ESASINA DAYALI 

UZUNLAMASINA AYIRMA MİNİMUMU 
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 Not.- Rehber materyal, Annex 11, Ek B’de, Zorunlu Seyrüsefer Performansı (RNP) 
ile ilgili El Kitabı’nda (Doc 9613), Hava Trafik Hizmetleri Planlama El Kitabı’nda (Doc 
9426) ve Ayırma Minimumunun Belirlenmesi için Hava sahası Planlama Metodolojisi El 
Kitabı’nda (Doc 9689) yer verilmiştir. 
 
Bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarına bağlı olarak belirlenmiş hava sahası içinde ya da 
belirlenmiş yollar üzerinde, bu bölümde yer alan hususlara uygun olarak ayırma 
minimumları kullanılabilir. 
 
Ayırma, mümkün olduğunca her iki uçağın önünde bulunan aynı “on-track” kontrol 
noktasından ( waypoint ) referans alınarak rapor edilmiş hava aracı pozisyonları arasında 
belirlenmiş mesafeden daha az olmayan bir mesafenin muhafaza ettirilmesiyle sağlanacaktır. 
 
 Not.- “On track” terimi, uçağın ya istasyona / yol noktasına (waypoint) doğru direkt 
uçuşunu ya da istasyondan / yol noktasından direkt olarak uzaklaştığı  anlamına 
gelmektedir. 
 
Seyrüsefer performans gerekliliklerinin altına düşüldüğü veya seyrüsefer cihaz arızasına 
ilişkin bilgi alındığında, ATC, gerektiğinde alternatif ayırma minimumu uygulayacaktır. 
 
Mesafe esasına dayalı ayırma miniması uygulanırken, direk kontrolör – pilot muhaberesi 
muhafaza ettirilecektir. Direk kontrolör – pilot muhaberesi sesli ya da CPDLC data hattı 
muhaberesi aracılığıyla olacaktır. Direk kontrolör pilot muhaberesinin sağlanması amacıyla 
CPDLC kullanılıyor ise, gerekli muhabere kriterleri için uygun emniyet değerlendirmeleri 
ile birlikte sağlanacaktır. 
 
        Not: Bu bölümde yer alan ayırma minimumlarına ilişkin olarak tespit edilen muhabere 
kriterleri, Ayırma Minimasının Belirlenmesinde Hava Sahası Planlama Metodolojisi 
Elkitabı ( Doc 9689 ) ek-5’de açıklanmıştır. CPDLC için rehber materyal Hava Trafik 
Hizmetleri Data Hattı Uygulamaları el kitabında ( Doc 9694 ) yer almaktadır. 
 
Mesafe esasına dayalı bir ayırma minimumunun uygulamasından önce ya da uygulanması 
sırasında, kontrolör böyle bir minimumun uygulamasına ilişkin olarak, iki ya da daha hava 
aracından gelen yanıtları almak için gereken zaman unsurunu ve toplam iş yükü/trafik 
hacmini dikkate alarak mevcut haberleşme hattının yeterliliğini belirlemelidir. 
 
Hava araçlarının uygulanabilecek minimum ayırmada olduğu ya da ayırma minimumunun 
altına düşüleceği beklendiğinde, minimum mesafenin muhafaza edilmesi amacıyla Mach 
sürati tahsis etmekte dahil  hız kontrol teknikleri kullanılacaktır. 
 
ADS-C kullanmayan bir RNP RNAV uzunlamasına mesafe esasına dayalı ayırma  
minimumu;   
 
Hava araçları için aynı rotada, seyir seviyesinde, tırmanırken veya alçalırken aşağıda belirtilen 
minimum ayırma  değerleri kullanılabilir: 
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            Not 1; Önemli ölçüde büyük  seviye değişikliği yapılmasının gerekli görüldüğü 
durumlarda  uygulamayı kolaylaştırmak için, dikey ayırmanın mevcut olmadığı sürelerde 
seviyenin kat edildiği anda ayırmanın sağlanacağının kontrol edilmesini amacıyla alçalan bir 
hava aracı, altındaki hava aracının  üstünde uygun bir seviyeye( 1200m 4000 ft ya da daha 
az) , tırmanan bir hava aracı ise, üstteki hava aracının altındaki uygun bir seviyeye, müsaade 
edilmelidir. 
 
 Not 2.- Yukarıda belirtilen ayırma standartları özellikle yol veya rota 
ağları(network)için geliştirilen emniyet değerlendirmelerine dayanır. Değerlendirilen trafik 
krakteristikleri değerlendirilen yol / rotalara özgü olmalıdır. 
 
 Not 3.- Yukarıdaki ayırma minimumları, bu ayırmanın uygulanabileceği şartları 
gerektiren çarpışma risk analizine uygun olarak geliştirilmiştir. 
 
 Not 4.- Ayırma minimumunu belirlemede kullanılan analiz ve emniyet 
değerlendirmelerine ilişkin detaylı bilgiye, Ayırma Minimumunun Belirlenmesinde Hava 
sahası Planlama Metodolojisi hakkında El Kitabı’nda (Doc 9689) yer verilmiştir. 
 
93 km (50 NM) ayırma uygulaması esnasında, bir hava aracı pozisyon raporu veremediğinde, 
kontrolör, muhabereyi sağlamak için 3 dakika içinde harekete geçecektir. Raporun alınmış 
olması gereken zamandan sonraki 8 dakika içinde muhabere tekrar kurulamamışsa, kontrolör, 
alternatif bir ayırma türünü uygulamak üzere harekete geçecektir. 
 
Otomatik pozisyon raporlamanın uygulandığı yerlerde ortak bir zaman referansı 
kullanılacaktır. 
 
Karşılıklı rotalar üzerindeki uçaklar. Hava araçlarının uygulanabilecek ayırma standartı ile 
birbirlerini geçtikleri kesin olarak tespit ediliyor ise bir hava aracı diğer bir hava aracının 
seviyesine ya da bu seviyeyi kat etmeye müsaade edilir. 
 
ADS-C  kullanan RNP RNAV mesafe esasına dayalı  uzunlamasına ayırma minimumu; 
 
 
ADS-C kullanımına dayalı ayırma, hava araçlarının belirlenen /hesaplanmış pozisyonlarının 
asla öngörülen minimumdan daha az olmayacak şekilde uygulanacaktır. Bu mesafe, aşağıdaki 
yöntemlerden biri aracılığıyla elde edilecektir: 
 
a) hava araçlarının tamamıyla aynı rota üzerinde olduklarında, hesaplanmış pozisyonları 
arasındaki mesafe ölçülebilir ya da rota üzerindeki ortak bir noktaya olan uzaklıkları ölçülerek 
hesaplanabilir (bakınız Şekil 5-28 ve 5-29); 
 
     Not.- Tamamıyla aynı rotalar, tanımlanan rotanın açısal farkının  sıfır derece ya da 
tanımlanan karşılıklı rotalarda  açısal farkının 180 derece  olduğu özel bir durumdur. 

Ayırma 
minimumu 

RNP 
tipi 

Haberleşme 
gereksinimi 

Gözlem 
gereksinimi 

Uzaklık 
doğrulama 
gereksinimi 

93 km 
(50 NM) 10 

Doğrudan 
kontrolör/pilot 
haberleşmeleri 

Prosedüre ait 
pozisyon raporları En az her 24 dakikada bir 
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b) Hava araçları, yukarıda açıklananların dışında, paralel olmayan aynı ya da karşılıklı rotalar 
üzerindeyken, mesafe, rotaların kesişme noktasına ya da planlamış rotaya olan mesafeler 
ölçülerek hesaplanacaktır (bakınız Şekil 5-30 ve 5-32): ve 
 
c) Hava araçları, korumalı sahaları çakışan paralel rotalar üzerindeyken, mesafe, yukarıdaki 
gibi hesaplanmış pozisyonu ve diğer uçağın kerteriz noktasına olan hesaplanmış pozisyonu 
kullanılarak hava araçlarından birinin rotası boyunca ölçülecektir (bakınız Şekil 5-33) 
 
Not.- Şekil 5-28’den 5-33’e kadar sunulan tüm durumlarda, “d”, iki mesafenin toplandığı ve 
hava araçlarının sıralamadaki yerinin hesaplamada önemli olmadığı Şekil 5-32 haricinde, 
ortak noktadan daha uzaktaki hava aracının mesafesinden, ortak noktaya daha yakın olan 
hava aracının mesafesi çıkarılarak hesaplanmaktadır. 
  
Hava araçlarının uygulanabilecek minimum ayırmada olduğu ya da ayırma minimumunun 
altına düşüleceği beklendiğinde, minimum mesafenin muhafaza edilmesi amacıyla Mach 
sürati tahsis etmekte dahil  hız kontrol teknikleri kullanılacaktır 
 
Aynı rotada seyir seviyesinde, tırmanan ya da alçalan hava araçları için aşağıdaki ayırma 
minimumu kullanılabilir: 
 

 
 
            Not 1.- Muhabere araçları örnekleri ve operasyonel varsayımlar dahil, bu ayırma 
minimumlarını belirlemede kullanılan analizler  ve emniyet değerlendirmelerinin yapılması 
hakkında detaylı bilgiye, Ayırma Minimumunun Belirlenmesi için Hava Sahası Planlama 
Metodolojisi El Kitabı’nda (Doc 9689) yer verilmiştir. Belirtilen periyodik raporlama 
aralıkları, ADS-C kullanımına özel olup, yapılan emniyet değerlendirmelerinden elde 
edilmiştir. Sonuç olarak, bu aralıklar RNAV uzunlamasına ayırma minimumu ile kullanım 
için gerekenlerden farklılık gösterebilir. 
 
 
 
 Not 2.- Yukarıdaki tabloda gösterilen ayırma minimumları, özel RNP değerleri 
gerektirmektedir ve haberleşme ve gözlem gerekliliklerini tespit eden çarpışma riski 
modellemesine dayalıdır. Ancak, bu modelleme, tüm operasyonel ve teknik görüşleri 
içermemekte ve minimumların uygulanacağı belirli hava sahasına bağlı olarak değişebilecek 
parametre değerlerine bağımlıdır. Dolayısıyla, uygulamadan önce, ilgili hava sahası için 
hava durumuna bağlı rotadan sapmalar ya da diğer beklenmedik olaylar dahil parametreleri 
ve şartları değerlendirmek ve operasyonel ve teknik gereksinimlere uyulduğunu kanıtlamak 
için yeterli bir sistem süreklilik ve bütünlük doğrulamasının yapılması zorunludur. 
 
ADS-C hizmetlerine ilişkin operasyonel ve teknik gereklilikleri,  Pans-ATM Doc 4444 
Bölüm 13’teki hususlara uyacaktır. 
 

Ayırma 
minimumu RNP tipi 

Maksimum ADS-C periyodiği 
raporlama aralığı 

93 km (50 NM) 10 27 dakika 

 4 32 dakika 
55.5 km (30 NM) 4 14 dakika 
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 Not.- Uygulamadan önce, Bölüm 13, 13.4.3 ve 13.4.3.4.6’daki gerekliliklere özellikle 
dikkat edilecektir. 
 
Yukarıda belirtilen ayırma minimumunun uygulanması amacıyla sağlanan muhabere 
kolaylıkları, bir kontrolöre; 4 dakika içinde, hadiseye müdahale etmesi ve normal muhabere 
kolaylıklarını kullanan bir hava aracı ile temas ederek olası bir çarpışmayı çözümlemesine 
için izin vermelidir. Normal muhabere kolaylıklarında bir kesinti yaşanması durumunda, 
kontrolöre, 10½ dakikalık toplam süre içinde müdahale etmesi ve çarpışmayı ( conflict ) 
çözümlemesi için alternatif muhabere kolaylıkları mevcut olacaktır. 
 
Gönderilmesi gereken zamandan sonraki 3 dakika içersinde, bir ADS-C periyodiği ya da 
kontrol noktası değişim raporu alınmadığında, rapor gecikmiş sayılacak ve kontrolör, 
genellikle ADS-C  ya da CPDLC aracılığıyla raporu mümkün olan en kısa sürede elde etmek 
için gerekli tedbirleri alacaktır. Eğer rapor, orijinal raporun gönderilmesi gereken süreden 
sonraki 6 dakika içinde alınmamışsa ve diğer hava araçları ile ayırma minimasının altına 
düşülecek ise, kontrolör, en kısa zamanda çarpışma (çarpışmalar) olasılığını ortadan 
kaldırmak için gerekli tedbirleri alacaktır. Muhabere kolaylıkları, çarpışmayı sonraki 7½ 
dakika içinde çözümlenmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır. 
 
 Karşılıklı rotalar üzerindeki karşıt yönlü hava araçları, şayet, belirtilen minimumlara uygun 
olarak hesaplanmış ayırma minimumu aracılığıyla birbirlerini geçmişlerse, bir hava aracı 
diğer bir hava aracının seviyesine ya da bu seviyeyi kat etmeye müsaade edilir. 
 

 
 
 Şekil 5-28.  Tamamıyla aynı rota, aynı yöndeki uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
 

 
 
Şekil 5-29. Tamamıyla aynı rota, karşıt yöndeki uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
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Şekil 5-30.  Tamamıyla  aynı rotada olmayan uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
 

 
 
Şekil 5-31.  Tamamıyla  aynı rotada olmayan  uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
 

 
 
Şekil 5-32.  Ortak noktanın karşıt yönlerindeki uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
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Şekil 5-30.  Tamamıyla  aynı rotada olmayan uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
 

 
 
Şekil 5-31.  Tamamıyla  aynı rotada olmayan  uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
 

 
 
Şekil 5-32.  Ortak noktanın karşıt yönlerindeki uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
 
 
 

 

 

 

 
 
    Şekil 5-33.  Paralel rotalar üzerindeki uçaklar arasında uzunlamasına mesafe hesaplanması 
 
 
 
 
BEKLEMEDEKİ HAVA ARAÇLARININ AYRILMASI 

 
Bitişik bekleme paternlerinde bulunan hava araçları, uygun ATS otoritesi tarafından 
belirlenen bekleme paterni sahaları arasında yanlamasına ayırmanın olduğu durumlar dışında, 
uygun dikey ayırma minimumu aracılığıyla ayrılacaklardır. 
 
Yanlamasına ayırmanın mevcut olduğu durumlar haricinde, bekleme paterninde bulunan 
hava araçları ile diğer hava araçları arasında dikey ayırma uygulanacak olup,  bekleme 
sahasına beş dakikalık uçuş mesafesinde ya da uygun otorite tarafından öngörülmüş bir 
mesafede olan inen, kalkan ya da yoldaki bir hava aracı, bekleyen diğer hava aracının 
seviyesini kat etmeye müsaade edilir. (Bakınız Şekil 5-34.) 
 

 
                           Şekil 5-34.  Bekleyen uçak ile yoldaki uçak arasında ayırma 
 
 

KALKAN HAVA ARAÇLARI ARASINDAKİ MİNİMUM AYIRMA 
 

 Not.- Aşağıdaki belirtilen hususlar, uzunlamasına ayırma minimumu ile birbirini 
tamamlayıcı niteliktedir. 
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Yanlamasına ayırmanın sağlanması amacıyla, uçaklar, kalktıktan hemen sonra en az 45 
derecelik açıyla ayrılan farklı rotalar üzerinde uçacaklarsa bir dakikalık ayırma 
gerekmektedir (bakınız Şekil 5-35). Bu minimum, uçaklar paralel pistler ya da birbirlerini 
kesmeyen pistlerin kullanılması durumunda, ilgili ATS otoritesi tarafından onaylanmış 
prosedürü kapsayan talimatlarla kalkıştan hemen sonra yanlamasına ayırma sağlanıyorsa 
azaltılabilir.  
 
 Not 1.- Uçakların türbülans kategorilerine ilişkin bilgiler, Doc 4444 Bölüm 4, Kısım 
4.9.1’de ve uzunlamasına ayırma minimumuna Kısım 5.9’da ve Bölüm 8, Kısım 8.7’de yer 
verilmiştir. 
 
 Not 2.- Kuyruk türbülansı ve uçaklardaki etkilerine ilişkin detaylı bilgi, Hava Trafik 
Servisleri Planlama El Kitabı (Doc 9426), Bölüm II, Kısım 5’te yer verilmiştir. 
 
Öndeki uçak arkadaki uçaktan 74 km/h’de (40 kt) ya da daha hızlıysa ve her iki uçak ta aynı 
rotayı takip edecekse, kalkışlar arasında iki dakikalık ayırma minimumu gerekmektedir 
(bakınız Şekil 5-36). 
 

Not.- Hız kontrol talimatları ile ilgili olarak Doc 4444 Bölüm 4, Kısım 4.6’ya bakınız. 
Tırmanış sırasında uçakların hız bileşenleri TAS hesaplamaları için  uygun  prosedürlerin 
uygulanması amacıyla yeterli olmayabilir. Bu durumda IAS esaslı hesaplamalar daha uygun 
olacaktır. 
 
Kalkan bir uçak, kendisinden daha önce kalkan bir uçağın seviyesini kat ederek aynı rotada 
uçacak ise, dikey ayırma mevcut olmadığı durumda, seviye kat edilirken beş dakikalık 
ayırma minimumu gerekmektedir (bakınız Şekil 5-37). Dikey ayırma mevcut olmadığı 
durumlarda, beş dakikalık ayırmanın muhafaza edileceği ya da bu minimumun arttırılacağını 
garanti altına alacak tedbirler alınmalıdır.  

 
        Şekil 5-35.  En az 45 derece ile ayrılan                    Şekil 5-36.  Aynı rotayı izleyen uçaklar 
         rotaları izleyen kalkış yapan uçaklar                                     arasında iki dakikalık ayırma 
          arasında bir dakikalık ayırma  
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Şekil 5-37.  Aynı rotayı takip eden kalkan uçakların arasında beş dakikalık ayırma  
 
 

İNEN ve  KALKAN UÇAKLAR ARASINDAKİ  AYIRMA 
 
İlgili ATS otoritesi tarafından başka bir yöntem belirtilmediği takdirde, gelen uçağın 
pozisyonuna bağlı olarak aşağıdaki belirtilen kalkış ayırma usulleri uygulanacaktır: 
 
Gelen uçak, tam bir aletli yaklaşma usulunü uyguluyorsa,  
 
 a) Gelen uçağın son yaklaşma için , procedure turn ya da base turn’e dönüşüne      
başlamadan önce her yöne; 
 
 b)Gelen uçağın son yaklaşma için , procedure turn ya da base turn’e dönüşüne 
başlamasından sonra, kalkış, gelen uçağın pist başında olacağı tahmin edilen zamandan 3 
dakika önce gerçekleştirilecek ise yaklaşma yönünün tersi istikametinden en az 45 açısal farklı 
olan her yöne uçak kaldırılabilir. (bakınız Şekil 5-38). 
 
Gelen uçak, direk yaklaşma yapıyor ise,  
 
a) Gelen uçağın aletli pist üzerinde olacağı tahmin edilen zamandan 5 dakika öncesine  
kadar her yöne; 
 
b) aşağıdaki durumlarda, gelen uçağın yaklaşma yönünün tersi istikametinde en az 45 
derecelik   farklı bir yöne: 
 

1) aletli pistin başında olacağı tahmin edilen zamandan 3 dakika öncesine kadar 
(bakınız Şekil 5-38), ya da 

 
2) Gelen uçağın, yaklaşma rotası üzerinde belirlenmiş bir fixi geçmeden önce (bu   
fix’in konumu işleticilerle yapılan koordinasyona bağlı olarak ilgili ATS otoritesi   
tarafından belirlenecektir.) 
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Şekil 5-38  Gelen uçaklar ile kalkan uçakların ayrılması  

 
 Gelen uçak eğer, RNAV ya da RNP aletli yaklaşma usulunü takip ediyorsa, kalkan uçağın 
tırmanma paterni, (koruma sahası) gelen uçağın yaklaşma paterninin (koruma sahası) dışında 
olmak koşuluyla; 

1- Dikey ayırma, gelen uçağın aletli yaklaşma usulünde bulunan ve ilgili ATS 
otoritesince belirlenmiş zorunlu rapor noktasını geçişine kadar sağlanmalıdır. 

2- Kalkış, gelen uçağın aletli yaklaşma usulünde bulunan ve ilgili ATS otoritesince 
belirlenmiş zorunlu rapor noktasını geçişinden önce gerçekleştirilmelidir. 

3- Dikey bir ayırma sağlanana kadar, kalkan hava aracı yaklaşma paterni (koruma 
sahası) dışında kalmalıdır. 

    Yaklaşma koruma sahası, tesis edilmiş zorunlu yol noktasından 45 derecelik açıyla uzatılan 
hat ile geliş ve veya yaklaşma usulünün en dış köşesinden  45 derecelik açıyla uzatılan hatlar 
arasında kalan taralı alandır. 

 

 
Sekil 5-39 Yaklaşma Koruma Sahaları 

 
 
 

ZAMAN ESASLI KUYRUK TÜRBÜLANSI UZUNLAMASINA AYIRMA MİNİMUMU 
 

Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili ATC ünitesince kuyruk türbülansı ayırma 
minimumlarını uygulaması gerekmemektedir; 
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a) Daha önce inmiş  Heavy ya da Medium bir uçağın arkasından aynı piste inecek olan VFR 
trafikler arasında; ve 
b) öndeki uçağı takip ettiğini ve kendi ayırmasını kendisinin sağlayacağını rapor eden 
görerek yaklaşma yapan IFR uçaklar arasında. 
 
ATC birimi, yukarıda belirtilen uçuşlarla ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda, olası 
kuyruk türbülansı ikazı yapacaktır. İlgili uçağın kaptan pilotu, heavy kuyruk türbülansına 
sahip olsa dahi öndeki uçak ile gerekli mesafeyi sağlamaktan sorumlu olacaktır. Eğer, 
sıralama için ek mesafe / ayırma gerekli görülüyorsa, uçuş ekibi, kendi gereksinimlerini 
belirterek ATC ünitelerini bilgilendirecektir. 
 
GELEN UÇAKLAR  
 
Yukarıda belirtilen durumlar dışında gelen uçaklarla ilgili olarak aşağıda belirtilen radarsız 
ayırma minimumları uygulanacaktır: 
 
Heavy ya da Medium bir uçağın arkasından iniş yapan uçaklar arasında aşağıda belirtilen 
minimumlar uygulanacaktır: 
 
a) HEAVY bir uçağın arkasından inen MEDIUM uçaklar arasında – 2 dakika; 
 
b) HEAVY ya da MEDIUM bir uçağın arkasından inen LIGHT uçaklar arasında – 3 dakika. 
 
KALKAN UÇAKLAR 

 
Uçaklar aşağıda belirtilen pistleri kullanıyor ise, HEAVY bir uçağın arkasından kalkan 
MEDIUM ya da LIGHT bir uçak ya da MEDIUM bir uçağın arkasından kalkan LIGHT bir 
uçak arasında, 2 dakikalık bir minimum ayırma uygulanacaktır: 
 
a) aynı pistleri kullanan uçaklar arasında; 
 
b) 760 metreden (2500 ft) daha az mesafe ile ayrılmış paralel pistler kullanılıyorsa; 
 
c) Kesişen pistlerde arkadan kalkan uçak öndeki uçağın kalkış hattını aynı seviye /  irtifada 
ya da 300 metreden (1000 ft) daha altında kat edecekse; 
 
d) 760 metreden (2500 ft) daha fazla mesafe ile ayrılmış paralel pistler kullanılıyorsa eğer 
ikinci uçağın rotası, birinci uçağın rotasını aynı   irtifada ya da 300 metreden (1000 ft) daha 
altında kat edecekse. 
Not.- Bakınız Şekil 5-39 ve 5-40 
 
Uçaklar aşağıda belirtilen pistleri kullanıyor ise, HEAVY bir uçağın arkasından kalkan 
MEDIUM ya da LIGHT bir uçak ya da MEDIUM bir uçağın arkasından kalkan LIGHT bir 
uçak arasında 3 dakikalık bir minimum ayırma uygulanacaktır: 
 
a) aynı pistin ara bölümünü kullanan ( kavşak kalkışı yapan); ya da 
 
b) 760 metreden (2500 ft) daha az mesafe ile ayrılmış paralel bir pistin ara bölümünü 
kullanan ( kavşak kalkışı yapan) uçaklar arasında 
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Not.- Bakınız Şekil 5-41. 
 
 
KAYDIRILMIŞ EŞİK UYGULAMALARI ; 
 
Kaydırılmış eşik uygulaması yapılan pistleri kullanan, HEAVY bir uçak ile MEDIUM ya da 
LIGHT bir uçak ya da MEDIUM bir uçak ile LIGHT bir uçak arasında, 2 dakikalık bir 
minimum ayırma uygulanacaktır 
 
a) İnen HEAVY bir uçağın arkasından MEDIM ya da LIGHT bir uçak kalkacak ya da İnen 
MEDIUM bir uçağın arkasından  LIGHT bir uçak kalkacak ise  
 
b) Kalkan HEAVY bir uçağın arkasından MEDIUM ya da LIGHT bir uçak inecekse ya da 
kalkan MEDIUM bir uçağın arkasından  LIGHT bir uçak inecekse,  
 
TERS PİST UYGULAMALARI; 
  
HEAVY bir uçak ile MEDIUM ya da LIGHT bir uçak ya da MEDIUM bir uçak ile LIGHT 
bir uçak arasında, eğer daha ağır olan uçak alçak geçiş yapıyor ya da pas geçiyorsa hafif uçak 
için aşağıdaki durumlarda 2 dakikalık bir minimum ayırma uygulanacaktır 
 

a) Kalkış için karşıt yönlü bir pist kullanıyorsa; ya da 
  Not.- Bakınız Şekil 5-42. 

b) Aynı pistte karşıt yönden iniş gerçekleştiriliyor ya da 760 metreden (2500 ft) daha   
az bir mesafe ile ayrılmış paralel piste karşıt yönlü bir iniş yapılıyorsa. 

  Not. – Bakınız Şekil 5-43 

 
Şekil 5-39.  Takip eden uçaklar için iki dakikalık ayırma  



45

 

 

 
 

Şekil 5-40.  Kesişen rotadaki uçaklar için iki dakikalık kuyruk türbülansı ayırması 

 
 
                      Şekil 5-41.  Takip eden uçaklar için iki dakikalık kuyruk türbülans ayırması 
 
 

 
 
 Şekil 5-42.  Karşıt yönlü kalkışlar için iki dakikalık kuyruk türbülansı ayırması 
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Şekil 5-43.  Karşıt yönlü iniş için iki dakikalık kuyruk türbülansı ayırması  
 
 
 
GÖREREK METEOROLOJİK ŞARTLARDA KENDİ AYIRMASINI MUHAFAZA 

EDEREK UÇUŞ MÜSAADELERİNİN VERİLMESİ 
 

 Not 1.- Görerek meteorolojik şartlar içinde kendi ayırmasını  muhafaza etmesi için 
müsaade verilen bir uçuşun her hangi bir bölümünde Hava Trafik Kontrol ünitesi tarafından 
yatay ya da dikey bir ayırma uygulanmaz. Bu şekilde müsaade verilmiş bir uçak, bu 
müsaade süresince diğer uçaklarla çarpışma tehlikesi yaratacak kadar uçmamaktan 
sorumludur. 
 
 Not 2.- Şüphesiz bir VFR uçuş sürekli olarak görerek meteorolojik şartlar içinde 
kalmalıdır. Bu sebeple bir VFR uçuşa kendi ayırmasını kendisinin sağlaması ve görerek 
meteorolojik şartlar içinde kalma müsaadesi verilmesi bu müsaade süresince diğer bir uçak 
ile ayırma sağlanması amacıyla hava trafik kontrol hizmeti sağlanmayacağı anlamı 
taşıyacaktır. 
 
 Not 3.- Annex 11’de öngörüldüğü gibi hava trafik kontrol hizmetinin amaçları 
arasında manialarla çarpışmanın önlenmesi yer almamaktadır. Bu dokümanda belirtilen 
prosedürler, pilotları, hava trafik kontrol birimleri tarafından verilen tüm uçuş izinlerinin 
emniyetli olarak uygulanmasını garanti altına alacak tedbirleri almakla sorumlu tutar. Bir 
IFR uçuşu, radar tarafından vektör edilmesi ya da uçağı ATS yolundan çıkartan direk bir rota 
verilmesi durumunda Doc 4444, Bölüm 8, 8.6.5.2’de bulunan prosedürler uygulanacaktır. 
 
Bir uçak tarafından talep edilmesi , diğer uçağın pilotu tarafından uygun görülmesi ve ilgili 
ATS otoritesi tarafından uygulanmasına onay verilmesi koşuluyla, bir ATC birimi, gündüz 
saatleri boyunca görerek meteorolojik şartlar içinde uçan kontrollü bir uçağa, inen kalkan 
uçaklarda dahil olmak üzere D ve E Sınıfı hava sahasında içinde, görerek meteorolojik 
şartlar içinde kalarak kendi ayırmasını kendisinin sağlaması amacıyla müsaade verilebilir. 
Kontrollü bir uçuşa böyle bir müsaade;  

 
 a) Bu müsaade, alçalma ve tırmanma sırasında ve bölgesel hava seyrüsefer 
anlaşmalarında belirtilmiş ise bu tahditlere bağlı kalarak 3050 metrede (10000 ft) ya da 
altında, uçuşun belirli bir bölümü için verilecektir. 
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 b) Eğer görerek meteorolojik şartlar altında uçuşun yapılamayacağı ihtimali varsa 
verilen müsaadenin görerek meteorolojik şartlarda devam ettirilemeyeceği düşünülerek IFR 
bir uçağa uygulayabileceği yedek talimatlar verilecektir. 
 
 c) Hava şartlarının kötüleşeceğini gözlemleyen ve uçuşun VMC şartlar altında 
sürdürülemeyeceğini düşünen IFR bir uçağın pilotu durumu ATC bildirecek ve verilen 
yedek talimatlar doğrultusunda uçuşuna devam edecektir.  
 

İLGİLİ TRAFİK BİLGİSİ 
 

İlgili trafik, diğer bir kontrollü trafik ile ATC tarafından uygulanabilir uygun ayırma 
minimumları ile ayrılamayan / ayrılamayacak olan  kontrollü bir trafiktir. 
  
 Not.- Belirtilen ayırma minimumlarına  uygun olarak ancak ifade edilen mevcut 
istisnalara tabi şekilde, ATC’nin, A’dan E Sınıfına kadar olan hava sahasında  IFR uçuşları 
arasında ve B ile C Sınıflarındaki IFR ve VFR uçuşları arasında ayırma sağlaması 
gerekmektedir. B Sınıfı hava sahası içindeki VFR uçuşlar hariç, ATC’nin VFR uçuşları 
arasında ayırma sağlaması gerekmemektedir. Bu nedenle, IFR ya da VFR uçuşlar, IFR bir 
trafiğe ilgili  trafik teşkil edebilir ya da  IFR uçuşlar da, VFR trafiğe ilgili trafik teşkil 
edebilir. Ancak, bir VFR uçuş, B Sınıfı hava sahası içi dışında, diğer VFR uçuşlarına ilgili 
trafik teşkil etmeyecektir. 
İlgili trafik bilgisi birbirlerine ilgili trafik teşkil eden kontrollü trafiklere verilecektir. 
 
Not. – Bu bilgilerin görerek meteorolojik şartlarda kalarak kendi ayırmasını muhafaza 
etmeye müsaade edilmiş kontrollü uçuşlarla ilgili olması zorunludur.   

 
Sağlanacak ilgili trafik bilgisi aşağıdaki bilgileri içerecektir: 
 
a) ilgili trafiğin uçuş yönü; 
b) ilgili trafiğin tipi ve uçak türbülans kategorileri (ilgili ise); 
c) ilgili trafiğin seyir seviyesi; ve 
 

1) seviyenin kat edileceği en yakın rapor noktasına olan  tahmini varış zamanı; ya da 
 

2) ilgili trafiğin, 12 saat dilimi ile ifade edilen saat istikametinde yönü ve mesafesi; ya da 
 
                  3) ilgili trafiğin, gerçek ya da tahmini pozisyonu 
 
Not 1.- Bu bölümde yer alan hususlar, ATC’nin kontrolü altındaki uçaklara, Annex 11, 
Bölüm 2’de tanımlandığı gibi ATS’nin amaçlarına uygun olarak hava seyrüsefer 
emniyetinin arttırılması amacıyla kendi kontrolündeki her hangi başka bir bilgi vermesini 
engelleyemez. 
 
Not 2.- İlgili uçak, trafik bilgisi verilen uçaktan daha üst bir uçak türbülansı kategorisinde 
ise, uçak türbülansı kategorisi, ilgili trafik bilgisi için daha fazla önem taşıyacaktır. 
 

AYIRMA MİNİMUMLARININ AZALTILMASI 
 

 
Uygun bir emniyet değerlendirmesi ile kabul edilebilir bir emniyet düzeyinin muhafaza 
edileceğinin garanti altına alınması koşuluyla  ve kullanıcılarla   yapılan ön koordinasyon 
ile, ilgili ATS otoritesi tarafından;  
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a) özel elektronik ya da diğer yardımcılar, bir uçağın kaptan pilotunun uçağın   pozisyonunu 
tam olarak belirlemesine imkan sağlıyor ve yeterli muhabere gereklilikleri ile bu pozisyon 
uygun hava trafik kontrol birimine gecikmesiz bir şekilde aktarılıyorsa; ya da 
 
b) Seri ve güvenilir muhabere kolaylıkları ile, ilgili  hava trafik kontrol ünitesince bir uçağın 
pozisyonunun radar ile tespit edilmesi mümkün olduğunda; ya  da 
 
c) özel elektronik ya da diğer yardımcılar, hava trafik kontrolörüne, bir uçağın pozisyonunu 
seri ve doğru bir şekilde tahmin etmesine imkan sağlıyorsa ve tahmin edilen pozisyonları ile 
gerçek uçak pozisyonlarını sık sık karşılaştırmaya olanak tanıyacak yeterli kolaylıklar 
mevcutsa; ya da 
 
d) seyrüsefer doğruluğu sağlamak amacıyla elektronik yardımcıların kapsamı içinde bulunan 
RNAV donanımlı uçakların için gerekli güncellemelerin sağlanması durumunda ayırma 
minimumları azaltılabilir. 

 
Bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarına gereğince: 

 
a)Özel elektronik, hava seyrüsefer ya da diğer yardımcıların, uçakların, geçerli uçuş  
planlarına bağlı kalmalarına imkan sağladığında 

 
b) Trafik durumunun, yeterli bir emniyet düzeyini sürdürmek için pilotlar ile ilgili ATC 
ünitesi ya da üniteleri arasında yukarıda belirtilen muhabere koşullarının karşılanmasına 
gerek göstermediğinde minimumları azaltılabilir. 
 
Not.- Ayırma minimumunun azaltılmasına ilişkin, “Hava Trafik Servisleri” uygulama kitabı 
(Doc 9426) ve  Ayırma Minimumunun Belirlenmesi için Hava sahası Planlama Metodolojisi 
El Kitabı’na (Doc 9689) dikkat çekilmektedir. 
 
                    MEYDAN CİVARINDA UYGULANAN AYIRMA MİNİMUMLARI 

 
              MEYDAN CİVARINDA AYIRMA MİNİMUMLARININ AZALTILMASI 
 
Yukarıda bahsedilen durumlara ek olarak, meydan civarında ayırma minimumları aşağıdaki 
şartlarda azaltılabilir: 
 
a) Her bir uçak meydan kontrolörü tarafından sürekli olarak izleniyor / takip ediliyor ve 
yeterli ayırma kontrolörce sağlanabiliyor ise; ya da 
 
b) her uçak, ilgili diğer uçakların pilotlarınca sürekli olarak izleniyor / takip ediliyor ve 
pilotlar kendi ayırmalarını kendilerinin muhafaza edebileceklerini rapor etmiş ise; ya da 
 
c) bir uçağın diğerini izlemesi durumunda, arkadan gelen uçağın pilotu, öndeki diğer uçağı 
gördüğünü ve ayırmanın muhafaza edilebileceğini rapor etmiş ise, 
 
İLGİLİ  YEREL TRAFİK 

 
Kontrolörce bilinen ilgili yerel trafikler hakkındaki bilgi, gecikme olmaksızın, kalkış ve iniş 
yapan ilgili tüm uçaklara iletilecektir. 
 
Not 1.- Bu kapsamdaki ilgili yerel trafik, kullanılan pist üzerinde ya da yakınında bulunan 
bir uçak, araç ya da personel veya kalkış ya da iniş yapan uçaklara tehlike oluşturabilecek, 
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alçalma ve tırmanma paterni içinde ya da son yaklaşma safhasında bulunan diğer bir trafik 
olarak  tanımlanmaktadır. 
 
İlgili yerel trafik, kolaylıkla tanımlanabilecek bir şekilde ifade edilecektir. 
 
 
 
KALKAN UÇAKLAR İÇİN PROSEDÜRLER 

 
Kalkan Uçaklar için Genel Usuller; 

 
Kalkan  uçaklar için verilen müsaadeler, uçakların ayrılması için gerekli olduğunda, kalkış 
yönü ve kalkıştan sonraki uçuş yönünü; kalkış sonrası takip edilecek rotalar;seyir seviyesi 
belirlenen seyir seviyesine tırmanmadan önce muhafaza edilecek seviye / seviyeler ; seviye 
değişikliği yapılacak zaman, nokta ve/veya tırmanma oranları ile uçakların emniyetli 
operasyonları için gerekli tüm diğer manevraları içerecektir. 
 
Standart aletli kalkışların (SIDlar) tesis edildiği havaalanlarında, kalkış yapan uçaklar, 
normal olarak uygun SID’ı izlemeleri için müsaade edilecektir. 
 
Kalkış yapan uçaklar için standart müsaadeler; 

 
İlgili ATS otoritesi, mümkün olduğunda, kalkan uçaklarla ilgili olarak ATC birimleri 
arasında kontrolün devrine ilişkin standart prosedürler ve standart uçuş müsaadeleri tesis 
etmelidir. 

 
Koordinasyon; 

 
İlgili üniteler arasında kalkış yapan uçaklar için standart uçuş müsaadeleri tesis edildiğinde, 
meydan kontrol ünitesi, yaklaşma kontrol ya da ACC ile ön koordinasyon ya da bu 
ünitelerden izin almaksızın, normal olarak, uygun standart uçuş müsaadeleri yayınlayacaktır. 
 
Operasyonel nedenler ya da gerekli görülmesi durumunda standart uçuş müsaadeleri ya da 
kontrolün devrine ilişkin standart usullerde bir değişiklik gerekmesi ya da istenmesi halinde 
uçuş müsaadeleri için ön koordinasyon gerekli olmalıdır. 
 
Yaklaşma kontrol ünitesinin, kullanılacak pist ile birlikte kalkacak uçaklar arasında 
uygulanacak mesafe aralıklarına ilişkin olarak sürekli bilgilendirilmesini sağlayacak 
düzenlemeler yapılacaktır. 
 
Uygulanabilir olduğunda, meydan kontrol kulesi, yaklaşma kontrol ünitesi ve/veya ACC’ye, 
tahsis edilen SID’ların tanıtmaları gösteren / belirten düzenlemeler yapılacaktır. 
 
İçerik; 
 
Kalkış yapan uçaklar için standart uçuş müsaadeleri;  
 
a) uçak çağrı adı; 
  
b) uçuş müsaade limiti, genellikle gidiş meydanı; 
 
c) uygulanabilir ise, tahsis edilen SID’nin tanıtması; 
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d) Müsaade edilen seviye; 
 
e) Tahsis edilen SSR kodu; 
 
f) SID’nin tanımında yer almayan her türlü diğer gerekli talimatlar ya da bilgiler, örneğin 
frekans değişikliğine ilişkin talimatları içerecektir. 
 
Müsaade edilen seviye belirtilmeden sadece SID tanıtmasının kullanılması, hava aracının 
SID’in dikey profili üzerinde tırmanmasına onay vermez. 
 
SID için verilmiş müsaadeler; (CLEARANCE ON A SID) 
 
SID’deki bir hava aracına verilecek müsaadelerin, SID ile belirlenen seviye ve / veya hız 
tahditlerini uygulayacağı veya iptal edeceği bilgisini de içerecek şekilde; 
 
CLIMB VIA SID TO (level); 
 
a) Müsaade edilen seviyeye tırman ve yayınlanmış seviye tahditlerine uygula, 
b) SID’nin yatay profilini takip et, ve 
c) Yayınlanmış hız tahditlerine veya ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını 

mümkünse uygula 
 

CLIMB VIA SID TO (level), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye tırman, yayınlanmış seviye tahditlerini iptal et, 
b) SID’nin yatay profilini takip et, ve 
c) Yayınlanmış hız tahditlerine veya ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını 
mümkünse uygula 
 
CLIMB VIA SID TO (level), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s)): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye tırman, belirtilen nokta(lar)daki yayınlanmış seviye tahdit(ler)ini 

iptal et, 
b) SID’nin yatay profilini takip et, ve 
c)   Yayınlanmış hız tahditlerine veya ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını mümkünse 
uygula 
 
CLIMB VIA SID TO (level), CANCEL SPEED RESTRICTION(S): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye tırman ve yayınlanmış seviye tahditlerini uygula, 
b) SID’nin yatay profilini takip et, ve 
c)  Yayınlanmış hız tahditlerini ve ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını iptal et 
 
CLIMB VIA SID TO (level), CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s)): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye tırman ve yayınlanmış seviye tahditlerini uygula, 
b) SID’nin yatay profilini takip et, ve 
c)  Belirlenen nokta(lar)daki yayınlanmış hız tahdit(ler)ini iptal et 
 
CLIMB UNRESTRICTED TO (level) 
 
a) Müsaade edilen seviyeye tırman, yayınlanmış seviye tahditlerini iptal et, 
b) SID’nin yatay profilini takip et, ve 
c)  Yayınlanmış hız tahditlerini ve ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını iptal et  
 
CLIMB TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTION(S): 
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a) Müsaade edilen seviyeye tırman, yayınlanmış seviye tahditlerini iptal et, 
b) SID’nin yatay profilini takip et, ve 
c)  Yayınlanmış hız tahditlerini ve ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını iptal et 
 
SID’de yayınlamış seviye veya hız tahdidi kalmamışsa, “CLIMB TO (level)” freyzinin 
kullanılması gerekmektedir. 
 
Müteakip hız tahdit talimatları verildiğinde ve müsaade edilen seviye değişmemişse, “CLIMB 
VIA SID TO (level)” freyzinin kullanılmaması gerekmektedir. 
 
Kalkan bir uçak, SID üzerinde yayınlanmış bir noktaya direkt devam etmeye müsaade 
edildiğinde, yanından geçilen (bypass edilen) noktaların hız ve seviye tahditlerinin iptal 
edileceği; kalan tüm diğer yayınlanmış hız ve seviye tahditlerinin uygulanacaktır. 
 
Kalkan bir uçak vektör edildiğinde veya SID üzerinde olmayan bir noktaya devam etmeye 
müsaade edildiğinde, SID’nin tüm yayınlanmış hız ve seviye tahditlerinin iptal edildiği ve 
kontrolörün; 
 
    a) müsaade edilen seviyeyi tekrar bildirmesi, 
    b) gerekliyse, hız ve seviye tahditlerini vermesi, ve 
    c) uçağa devamında tekrar SID’ye dahil olması talimatı verilmesi bekleniyorsa pilot bilgilendirmelidir. 
 
Bir uçağa tekrar SID’ye dahil olması için verilen ATC Talimatlarının aşağıdakileri içermesi 
gerektiği: 
     a) Yukarıda belirtilenlere uygun olarak tekrar SID’ye dahil olunması yönünde ileri bir   
talimat verilmemişse, dahil olunacak SID’nin tanıtması, 
     b) SID’e verilmiş müsadelere uygun olarak, müsaade edilen seviye, ve 
     c) SID’ye dahil olunması beklenen pozisyon belirtilmelidir. 
 
Muhabere Kaybı; 

 
Kalkış yapan uçaklar, müsaade edilen seviyesi için bir zaman ya da coğrafik limit 
olmaksızın, uçuşun yol safhası için uçuş planında belirtilenin dışında müsaade edilen bir  
seviye ya da ara bir seviye müsaade edilebilirler. Bu uçuş müsaadesi normal olarak, ATC 
tarafından, taktiksel kontrol yöntemlerinin uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla radar 
yardımıyla kullanılacaktır. 
 
Kalkış yapan uçaklar için  uçuş müsaadeleri, müsaade seviyesi ya da ara bir seviye için zaman 
ya da coğrafik limit içermediği durumlarda ve geçerli uçuş planında belirtilen yolun dışında 
bir noktaya  vektör edildiğinde, hava-yer muhabere kaybı olması durumunda bir uçağın 
uygulayacağı harekat tarzı , bölgesel hava seyrüsefer anlaşmaları temelinde SID tanımına 
dahil edilme ya da AIP’lerde yayınlanmalıdır. 
 
 
Kalkış Sıralaması; 

 
Kalkış yapan uçaklar, rüzgar içine olmayan bir yöne kalkış teklif edilerek hızlandırılabilir. 
Böyle bir kalkış yapmak ya da tercih edilen yöne normal kalkış yapmayı bekleme kararı 
uçağın kaptan pilotunun sorumluluğundadır. 
 
Eğer kalkışlar geciktirilecekse, gecikmeler normal olarak uçakların kalkış tahminileri göz 
önünde bulundurularak gerçekleştirilecek / geciken uçaklar kalkış tahminilerine göre 
kaldırılacaktır. Bu sıralamanın dışına;  
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a) çok sayıda kalkışı en az gecikme ile gerçekleştirmek, 
b) bir operatörün uçuşlarla ilgili talepleri, uçuşlara uygunluğu kapsamında değerlendirilerek 
durumlarda çıkılabilir 

 
Hava trafik kontrol Üniteleri, trafik koşullarından dolayı kalkışlarda önemli ölçüde 
gecikmeler olacağı ve gecikmelerin 30 dakikayı aşacağı tahmin edilen durumlarda, mümkün 
olduğunda uçak işleticileri ya da onların temsilcilerine bildirecektir.  
 
 
 
 
 

 
KALKIŞ YAPAN UÇAKLARA VERİLECEK BİLGİLER 

 
Meteorolojik şartlar; 

 
Kalkış yapan bir uçak, yaklaşma kontrol hizmeti sağlayan üniteyle muhabere bağlantısı 
kurduktan sonra bu ünite tarafından, kalkış ya da tırmanma sahası içinde meteorolojik 
şartlarda kayda değer bir değişim olduğuna dair edinilmiş bilgi varsa, uçağın bu bilgileri 
daha önce aldığının bilinmesi durumu hariç, gecikmeksizin uçağa iletilecektir.  
 
Not.- Bu kapsamda sözü edilen önemli değişiklikler; yüzey rüzgar yönü ya da hızı, görüş 
mesafesi, pist görüş mesafesi  ya da hava sıcaklığı (türbin motorlu uçaklar için) oraj 
oluşumu  ile kümülonembüs CB oluşumu, orta ya da şiddetli türbülans, rüzgar kırılması, 
dolu, orta ya da şiddetli buzlanma, şiddetli kasırga hattı, donan yağış, şiddetli kar dalgaları, 
kum fırtınası, toz fırtınası, kar tipisi, hortum ya da deniz hortumu ile ilgili değişimleri 
kapsamaktadır. 
 
Görsel ya da görsel olmayan yardımcılara ilişkin bilgiler;  

 
Kalkış ya da tırmanma sahası için esas olan görsel ya da görsel olmayan yardımcıların 
operasyonel statüsündeki değişikliğe ilişkin bilgi, uçağın bu bilgileri daha önce aldığının 
bilinmesi durumu hariç, kalkış yapan uçağa gecikmeksizin iletilecektir. 
 
GELEN UÇAKLAR İÇİN PROSEDÜRLER 
 
Gelen Uçaklar için Genel Usuller; 
 
Gelen uçakların gecikme ile karşılaşacakları açıkça belli olduğunda, uçak işleticileri ya da 
onların belirtilen temsilcileri, mümkün olduğunca bu gecikmelerden haberdar edilecekler ve 
muhtemel gecikmelerle ilgili değişiklikler konusunda sürekli bilgilendirilecektir.  
 
İnen ve kalkan uçakların hızlandırılması amacıyla gelen bir uçaktan bir rapor noktasını terk 
edişi veya geçişini, base turn / procedure turn’e başlayışı veya kontrolör tarafından talep 
edilen diğer bilgileri vermeleri istenebilir. 
 
Bir IFR uçuş, aşağıdaki durumlar haricinde, ilgili Devlet tarafından belirlenmiş uygun 
minimum irtifa altındaki bir ilk yaklaşma irtifasına ne de bu irtifanın altındaki bir alçalmaya 
müsaade edilmeyecektir; 
 
a) pilot, bir seyrüsefer yardımcısı tarafından belirlenmiş ya da bir kontrol noktası  
(waypoint) olarak tespit edilen uygun bir noktayı geçtiğini rapor ediyorsa; ya da 
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b) pilot, havaalanı gördüğünü ve görüşünün muhafaza ediliyor olduğunu rapor ediyorsa; ya da 
 
c) uçak, görerek yaklaşma yapıyorsa; ya da 
d) uçağın pozisyonu kontrolör tarafından radar ile belirlenmiş ve radar hizmeti ile daha 
düşük bir   irtifanın kullanımı mümkünse   

 
Standart aletli yaklaşma usullerinin (STAR’lar) tesis edildiği havaalanlarında, gelen uçaklar 
normalde uygun STAR’ı izlemeleri için müsaade edilmelidir. Uçaklar, beklenen yaklaşma 
tipi ve kullanılan pist hakkında, mümkün olduğunca erken bilgilendirileceklerdir. 
 
Yaklaşma kontrol ünitesi ile koordinasyon sonrası, ACC, gelen ilk uçağı, bir bekleme fiksi 
yerine uygun bir yaklaşmaya  müsaade edebilir. 
 
 

 
Gelen uçaklar için standart müsaadeler; 

 
İlgili ATS otoritesi, mümkün olduğu hallerde, ATC üniteleri arasında kontrolün devrine 
ilişkin standart hale getirilmiş prosedürleri ve gelen uçaklar için standart uçuş müsaadelerini 
belirlemelidir. 
 
Koordinasyon; 

 
Gelen uçaklar için standart uçuş müsaadelerinin belirlenmesi durumunda, gelen uçağın 
herhangi bir gecikmesi de beklenmiyorsa, olduğu şekilde, yaklaşma kontrol ünitesi ya da 
meydan kontrol kulesi ile ön koordinasyon ya da onlardan onay olmaksızın uygun STAR’ı 
izleyecek uçuş müsaadesi normal olarak ACC tarafından yayınlanacaktır. 
 
Operasyonel nedenler ya da gerekli görülmesi durumunda standart uçuş müsaadeleri ya da 
kontrolün devrine ilişkin standart usullerde bir değişiklik gerekmesi ya da istenmesi halinde 
uçuş müsaadeleri için ön koordinasyon gerekli olmalıdır. 
 
Yaklaşma kontrol ünitesinin, aynı STAR’ı takip edecek uçaklar arasında uygulanacak 
mesafe aralıklarına ilişkin olarak sürekli bilgilendirilmesini sağlayacak düzenlemeler 
yapılacaktır. 
 
Uygulanabilir olduğunda, meydan kontrol kulesi, yaklaşma kontrol ünitesi ve/veya ACC’ye, 
tahsis edilen STAR’ların tanıtmaları gösteren / belirten düzenlemeler yapılacaktır. 
 
İçerik; 

 
Gelen uçaklar için standart uçuş müsaadeleri: 
 
a) uçak çağrı adı; 
  
b) tahsis edilen  STAR’ın tanıtması; 
 
c) STAR içinde tanımlanmamış ise kullanılan pist; 
 
d) Müsaade edilen seviye; ve 
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e) STAR tanımında yer almayan her türlü diğer gerekli talimatlar ya da bilgiler, örneğin 
muhabere değişikliği. 
 
Müsaade edilen seviye olmadan STAR tanıtmasının kullanılması, hava aracının STAR dikey 
profili üzerinde alçalmasına onay vermez 
 
 
STAR için verilmiş  müsaadeler; 
 
STAR üzerinde alçalmakta olan bir hava aracına verilecek müsaadelerin, STAR ile belirlenen 
seviye ve / veya hız tahditlerini takip edeceği veya iptal edileceği bilgisini de içerecektir. 
 
STAR’da Verilecek Müsaadeler (CLEARANCE ON A STAR) 
 
DESCEND VIA STAR TO (level); 
 

a) Müsaade edilen seviyeye alçal ve yayınlanmış seviye tahditlerini uygula, 
b) STAR’ın yatay profilini takip et, ve 

      c) Yayınlanmış hız tahditlerine veya ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını 
mümkünse uygula 
 
  DESCEND VIA STAR TO (level), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S): 
 
    a) Müsaade edilen seviyeye alçal, yayınlanmış seviye tahditlerini iptal et, 
    b) STAR’ın yatay profilini takip et, ve 
    c) Yayınlanmış hız tahditlerine veya ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını 
mümkünse uygula 
 
DESCEND VIA STAR TO (level), CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s)): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye alçal, belirtilen nokta(lar)daki yayınlanmış seviye 

tahdit(ler)ini iptal et, 
b) STAR’ın yatay profilini takip et, ve 
c)   Yayınlanmış hız tahditlerine veya ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını 
mümkünse uygula 
 
DESCEND VIA STAR TO (level), CANCEL SPEED RESTRICTION(S): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye alçal ve yayınlanmış seviye tahditlerine uy, 
b) STAR’ın yatay profilini takip et, ve 
c)  Yayınlanmış hız tahditlerini ve ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını iptal 
et 
 
DESCEND VIA STAR TO (level), CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s)): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye alçal ve yayınlanmış seviye tahditlerine uy, 
b) STAR’nin yatay profilini takip et, ve 
c)  Belirlenen nokta(lar)daki yayınlanmış hız tahdit(ler)ini iptal et 
 
 
DESCEND UNRESTRICTED TO (level); 
 
a) Müsaade edilen seviyeye alçal, yayınlanmış seviye tahditlerini iptal et, 
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b) STAR’ın yatay profilini takip et, ve 
c)  Yayınlanmış hız tahditlerini ve ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını iptal 
et  
 
DESCEND TO (level), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTION(S): 
 
a) Müsaade edilen seviyeye alçal, yayınlanmış seviye tahditlerini iptal et, 
b) STAR’ın yatay profilini takip et, ve 
c)  Yayınlanmış hız tahditlerini ve ATC tarafından verilen hız kontrol talimatlarını iptal 
et 
 
STAR üzerinde yayınlamış seviye veya hız tahdidi kalmamışsa, “DESCEND TO (level)” 
freyzinin kullanılması gerekmektedir. 
 
Müteakip hız tahdit talimatları verildiğinde ve müsaade edilen seviye değişmemişse, 
“DESCEND VIA STAR TO (level)” freyzinin kullanılmaması gerekmektedir. 
 
Gelen bir uçak, STAR üzerinde yayınlanmış bir noktaya direkt devam etmeye müsaade 
edildiğinde, yanından geçilen (bypass edilen) noktaların hız ve seviye tahditlerinin iptal 
edileceği; kalan tüm diğer yayınlanmış hız ve seviye tahditlerinin uygulanacağı belirtilmelidir. 
 
Gelen bir uçak vektör edildiğinde veya STAR üzerinde olmayan bir noktaya devam etmeye 
müsaade edildiğinde, STAR’ın tüm yayınlanmış hız ve seviye tahditleri iptal olur ve 
kontrolörün; 

a) müsaade edilen seviyeyi tekrar bildirmesi, 
b) gerekliyse, hız ve seviye tahditlerini vermesi, ve 
c) uçağa devamında tekrar STAR’a dahil olması talimatı verilmesi bekleniyorsa pilotu 
bilgilendirmesi gerekmektedir.  
 

Bir uçağa tekrar STAR’a dahil olması için verilen ATC Talimatlarının aşağıdakileri içermesi 
gerekmektedir: 

a) Yukarıda belirtilenlere uygun olarak tekrar STAR’a dahil olunması yönünde ileri 
bir talimat verilmemişse, dahil olunacak STAR’ın tanıtması, 
b) STAR’a uygun olarak, dahil olunacak STAR üzerinde müsaade edilen seviye, ve 
c) STAR’a dahil olunması beklenen pozisyon.”  

 
 
GÖREREK YAKLAŞMA 

 
Uçuş ekibince talep edilmesi ya da kontrolörce başlatılması durumunda aşağıda belirtilen 
şartlarda IFR bir uçak görerek yaklaşmaya müsaade edilebilir. Ancak kontrolörce 
başlatılması durumunda uçuş ekibiyle mutabakat sağlanması gerekecektir. 
 
Uçuş ekibinin havaalanına ve onu çevreleyen manialara aşina olmadıklarını düşündürecek 
sebepler varsa, kontrolörler, görerek yaklaşma başlatırken özel dikkat göstereceklerdir. 
Kontrolörler, görerek yaklaşma başlatırken ayrıca, meydan trafiği ve meteorolojik şartları da 
dikkate alacaklardır. 
 
Şayet pilot yerle görsel teması muhafaza edebiliyorsa ve;  
 
a) rapor edilmiş bulut tavanı, uçağın müsaade edildiği ilk yaklaşma seviyesi / irtifası ya da 
onun üstündeyse; ya da 
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b)pilotun, ilk yaklaşma seviyesinde ya da aletli yaklaşma usulünün herhangi bir aşamasında, 
meteorolojik şartların görerek yaklaşmaya ve inişin tamamlanabileceğine imkan sağlayacağı 
konusunda  kayda değer bir garanti verdiğini rapor etmesi durumunda, IFR bir uçak görerek 
yaklaşmaya müsaade edilebilir.  
 
Görerek yaklaşma uygulamaya müsaade edilmiş bir uçak ile diğer inen ve kalkan uçaklar 
arasında ayırma sağlanacaktır. 
 
Birbirini takip eden görerek yaklaşmalarda, arkadan gelen uçağın pilotu, öndeki uçağı 
gördüğünü rapor edene  kadar, kontrolör tarafından gerekli ayırma  sağlanacaktır. Daha sonra 
uçağa, öndeki uçağı takip etmesi ve  kendi ayırmasını kendisinin sağlaması talimatı 
verilecektir. Her iki uçağında, heavy uçak türbülansı kategorisinde olduğu ya da öndeki 
uçağın arkadan gelen uçaktan daha ağır bir kuyruk türbülansı kategorisinde olduğu ve uçaklar 
arasındaki mesafenin, ön görülen kuyruk türbülansı minimumundan daha az olduğu 
durumlarda, kontrolör, olası bir kuyruk türbülansı uyarısı yapacaktır. İlgili uçağın kaptan 
pilotu, öndeki daha ağır uçak türbülansı kategorisinde olan uçak ile kendi ayırmasını 
sağlamaktan sorumludur. Ek ayırma minimumunun gerektiği durumlarda, uçuş ekibi, 
gereksinimlerini belirterek, ATC ünitelerini bilgilendirecektir. 
 
Meydan kontrol ünitesine muhaberenin devri, uçağa zamanında ilgili yerel trafik hakkında 
bilginin, iniş müsaadesi ya da alternatif talimatların verilebileceği bir nokta ya da zamanda 
gerçekleştirilmelidir. 
 
 
ALETLİ YAKLAŞMA; 

 
Yaklaşma kontrol ünitesi, gelen uçaklar için uygulanacak aletli yaklaşma prosedürünü 
belirleyecektir. Uçuş ekibi, alternatif bir usul talep edebilir ve eğer şartlar izin verirse, 
alternatif usule müsaade edilebilir.  
 
Eğer bir pilot, ATC birimine, bir aletli yaklaşma usulünü bilmediğini rapor ederse ya da bu 
durum ATC ünitesince açık bir biçimde anlaşılır ise, ilk yaklaşma seviyesi, , temel dönüşe 
(baseturn) ya da kaide dönüşüne (procedure turn) başlayacağı uygun rapor noktasına olan 
tahminisi kaide dönüşünün uygulanacağı seviye ve son yaklaşma rotası belirtilecektir.  
Eğer uçak direk yaklaşma yapıyorsa sadece son yaklaşma rotası belirtilecektir. Gerekli 
görüldüğünde, pas geçme prosedürünün yanı sıra,  seyrüsefer yardımcısının(yardımcılarının) 
frekansı(frekansları) da belirtilecektir. 
 
Uçak, görerek yaklaşma için talepte bulunmadıkça veya serbest bırakılmadıkça, yaklaşma 
prosedürünün tamamlanmasından önce yerle görsel temas sağlanmış olsa bile yine de tüm 
prosedürü uygulamak zorundadır. 
 
BEKLEME; 

 
Gecikmelerin artması durumunda, mümkün olduğu kadar kısa sürede öngörülen gecikme ile 
ilgili uçaklara bilgi verilecektir ve uygulanabilir olduğu hallerde, gecikmelerin azaltılması 
amacıyla yoldaki uçaklar için hız tahditleri uygulanabilir / hızlarını azaltmaları istenebilir.  
 
Gecikme beklendiğinde, ACC, normal olarak, uçakları gerekli bekleme talimatları, 
muhtemel yaklaşma zamanını ya da ileriki uçuş müsaade zamanı ile uygun bir bekleme 
fiksine, müsaade edecektir.  
 



57

 

 

Yaklaşma kontrol ünitesi ile koordinasyon sağlandıktan sonra, ACC, gelen bir uçağı, 
yaklaşma kontrol ünitesi tarafından aksi bildirilene kadar görerek bekleme yapacağı coğrafik 
bir pozisyonda beklemesi için müsaade verebilir. 
 
Meydan kontrol ünitesi ile koordinasyon sağlandıktan sonra, Yaklaşma kontrol ünitesi, 
gelen bir uçağı, meydan kontrol ünitesi tarafından aksi bildirilene kadar görerek bekleme 
yapacağı coğrafik bir pozisyonda beklemesi için müsaade verebilir. 
 
 
Bekleme ve bekleme paterni giriş, ilgili ATS otoritesi tarafından belirlenen ve havacılık 
bilgi yayınları AIP’lerde belirtilen prosedürlere uygun olarak yerine getirilmelidir. Eğer giriş 
ve bekleme prosedürleri yayınlanmamışsa ya da uçuş ekibi prosedürleri bilmiyorsa, ilgili 
hava trafik kontrol birimi, bekleme noktası ya da bekleme yapılacak seyrüsefer yardımcı 
cihazı tanıtmasını, bekleme uçuş başları, beklemeye giriş usulleri, inbound / outbound uçuş 
süreleri ve başlarını bildirecektir. 
 
Uçaklar, normal olarak belirlenmiş bekleme fiks’leri üzerinde bekletilmelilerdir. Diğer 
uçaklarla gereken dikey, yanlamasına ya da uzunlamasına ayırma sağlanacaktır. Bitişik 
bekleme patern’lerinin eşzamanlı kullanımı için kriterler ve prosedürler yerel talimatlarla 
belirlenecektir. 
 
Bir bekleme noktasında ya da görerek bekleme konumundaki seviyeler, her bir uçağın 
uygun öncelikle yaklaşmasını kolaylaştıracak şekilde tahsis edilecektir. Normal olarak 
bekleme noktasına ya da görerek bekleme pozisyonuna ilk gelen uçak en düşük seviyede 
takip eden uçaklar ise sıralama ile belirlenen yüksek seviyelerde olmalıdırlar.. 
 
Bekleme sürelerinin uzaması durumunda, turbo jet uçakların, düşük seviyede yüksek yakıt 
harcamaları nedeniyle uygulanabilir olduğunda yaklaşma sıralamalarını kaybetmeden daha 
yüksek seviyelerde beklemelerine izin verilmelidir. 
 
Eğer bir uçak, yayınlanmış ya da müsaade edilmiş bekleme prosedürünü uygulamakta 
güçlük yaşıyorsa,  alternatif bekleme talimatı verilecektir. 
 
Emniyetli ve düzenli bir trafik akışı sağlamak amacıyla, bir uçağa, mevcut ya da başka bir 
pozisyonun etrafında, gerekli mania kriterleri göz önünde bulundurularak orbit talimatı 
verilebilir. 
 
YAKLAŞMA SIRALAMASI 
 
Yaklaşmalar yapılırken aşağıda belirtilen genel usuller uygulanacaktır. 
 
Yaklaşma sıralaması, maksimum sayıda uçağın gelişini en az ortalama gecikme ile sağlayacak 
şekilde tesis edilecektir. Aşağıdaki durumlarda olan uçaklara öncelik verilecektir: 
 
a) Emniyetli uçuşu etkileyen faktörler (motor arızası, yakıt sıkıntısı, vb.) sebebiyle, inişe 
zorunlu olan uçaklara; 
b) Hastane uçakları ya da hasta veya acil tıbbi bakım gerektiren ciddi şekilde yaralı / hasta 
şahıs taşıyan uçaklara; 
 
c) Arama ve kurtarma operasyonlarına dahil olan uçaklara; ve 
 
d) İlgili otorite tarafından belirlenebilecek diğer uçaklara. 
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Birbirlerini takip eden uçaklar, aşağıda belirtilen durumlarda yaklaşma için serbest bırakılacaklardır: 
a) Öndeki uçak, aletli meteorolojik şartlara  girmeden yaklaşmasını tamamlayacağını rapor 
etmiş, ya da 
 
b) Öndeki uçak, meydan kontrol kulesi ile muhabere teması halinde ve meydan kontrol 
kulesi tarafından gözle takip ediliyor ve normal bir inişin tamamlanabileceği konusunda 
yeterli garantiler var ise, ya da 
 
c) Zamanlı yaklaşma uygulanması durumunda, öndeki uçak, yaklaşma rotası üzerinde 
belirlenmiş bir fix ya da noktayı geçtiğini rapor ediyor ve normal bir inişin tamamlanacağına 
dair yeterli garantiler var ise , 
 
d) birbirini takip eden uçaklar arasında gerekli uzunlamasına ayırma radar kullanımı ile tesis 
edilmişse. 
 
Yaklaşma sıralamasını belirlerken, kuyruk türbülansına bağlı olarak gelen uçaklar arasında 
uzunlamasına ayırma minimasının arttırılması ihtiyacı dikkate alınacaktır. 
 
Yaklaşma sırasındaki bir uçağın pilotu, hava durumunun düzelmesi ya da diğer nedenlerle 
bekleme niyetinde olduğunu belirtmişse, bu istek karşılanacaktır. Ancak, bekleyen diğer 
uçaklar, iniş için yaklaşmalarına devam etme niyetinde olduklarını belirttiklerinde, beklemek 
isteyen pilot, hava durumunun düzelmesi ya da yeni bir rota verilmesi amacıyla bekleyeceği 
bitişik / yakın başka bir fiks’e müsaade edilecektir. Alternatif olarak, beklemeyi talep eden 
uçak, beklemedeki diğer uçakların inişine olanak sağlamak amacıyla yaklaşma 
sıralamasındaki en üst seviyeye alınacak şekilde müsaade verilmelidir. Gerekli olduğu zaman, 
komşu ATC ünitesi ya da sektörün kontrolü altındaki trafikler ile çarpışmanın önlenmesi 
amacıyla,  bitişik komşu ATC ünitesi ya da sektörleri ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır. 
 
Yaklaşma sırası belirlenirken, yaklaşma safhasında ön görülen gecikmesini yolda sürat 
düşürerek gidermek üzere müsaade verilmiş bir uçağın yolda kaybettiği zaman mümkün 
olduğunca lehine kullanılmalıdır. 
   
ALETLİ YAKLAŞMALARDA SIRALAMA VE AYIRMA MİNİMUMLARI 

 
ZAMANLI YAKLAŞMA USULLERİ; 
 
İlgili ATS otoritesi tarafından onaylanmış olmasına bağlı olarak çok sayıda geliş trafiğinin 
yaklaşmasını hızlandırmak amacıyla aşağıdaki yöntemler uygulanacaktır.  
a) zamanlı ardı sıra yapılacak yaklaşmalarda, kontrol noktası olarak hizmet vermesi için,     
pilot tarafından doğru olarak tespit edilecek yaklaşma hattında uygun bir nokta 
belirlenecektir; 
 
b) Uçaklara pist meşguliyet süresi de dahil olmak üzere, her zaman uygulanacak ayırma 
miniması da göz önünde bulundurularak piste yapılacak sıralı inişler arasında istenilen 
aralığı sağlamak amacıyla belirlenmiş bir zamanda belirli bir noktayı inbound olarak geçme 
talimatı verilecektir. 
 
Uçağın belirli noktayı geçmesi gereken zaman, yaklaşma kontrol hizmeti sağlayan ünite 
tarafından belirlenecek ve pilotun uçuş rotasını düzenlemesine olanak sağlaması için yerli 
bir süre önceden pilota  bildirilecektir. 
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Yaklaşma sırasındaki her bir uçak, öndeki uçağın belirlenmiş bir noktayı inbound olarak 
geçtiğini rapor etmesinden sonra, daha önceden bildirilmiş zamanda ya da bu zamanda 
herhangi bir düzeltme varsa, o zamanda geçmeye müsaade edilecektir.  
 
 
BİRBİRİNİ TAKİP EDEN  YAKLAŞMALAR ARASINDA AYIRMA; 
 
Birbirini takip ederek yaklaşan uçaklar arasında uygulanacak zaman aralığı ya da 
uzunlamasına ayırma mesafesini belirlenirken pist meşguliyet zamanını etkileyen; uçaklar 
arasındaki göreceli hız, belirli noktadan piste olan uzaklık, kuyruk türbülansı ayırma 
minimumu uygulama gerekliliği, pist meşguliyet zamanı, geçerli meteorolojik şartların yanı 
sıra etkileyecek tüm faktörler göz önünde bulundurulacaktır. Yaklaşma sıralamasını 
belirlemede radar kullanıldığı zaman, birbirini takip eden uçaklar arasında belirlenecek 
minimum mesafe yerel talimatlarda belirlenecektir.Yerel talimatlar,belirlenen minimumların 
yanı sıra ek olarak gerekli olabilecek artırılmış uzunlamasına mesafe şartlarını da 
belirleyecektir. 
 
Meydan kontrol ünitesinin, iniş için son yaklaşmaya girecek bir uçak için belirlenen 
yaklaşma aralıkları konusunda sürekli olarak bilgilendirilmesini sağlayacak düzenlemeler 
yapılacaktır. 
 
Muhtemel yaklaşma zamanı / Expected Approach Time; 

 
10 dakikalık bir gecikme ya da daha fazlasına veya ilgili otorite tarafından belirlenmiş farklı 
bir sürede gecikmeyle karşılaşacak bir uçak için, muhtemel yaklaşma zamanı belirlenecektir. 
Muhtemel yaklaşma zamanı, uygulanabilir olduğu kadar kısa sürede ve tercihen seyir 
seviyesinden ilk alçalmasına başladığı zamandan önce uçağa iletilecektir. Muhtemel 
yaklaşma zamanı, önceden tespit edilen zamandan 5 dakika ya da daha fazla veya ilgili ATS 
otoritesi tarafından belirlenmiş olan ya da ilgili ATS birimleri arasında kararlaştırılan 
zamandan daha fazla bir süre farklılık gösteriyor ise düzeltilmiş bir muhtemel yaklaşma 
zamanı, uçağa gecikmeksizin iletilecektir. 
 
Uçağın 30 dakika ya da daha fazla beklemesi gerekeceği tahmin edilen durumlarda, 
muhtemel yaklaşma zamanı, uçağa, en süratli bir biçimde zaman geçirmeksizin iletilecektir. 
 
Muhtemel yaklaşma zamanı ile ilgili olan bekleme fiks’i, durumlar bunun pilotlar tarafından 
bilinmediğini gösterdiğinde, muhtemel yaklaşma zamanı ile birlikte tanımlanacaktır. 
 
İleri dönük müsaade Zamanı / Onward Clerance Time ; 

 
Bir uçağın,  yolda ya da ilk yaklaşma fiks’i dışında konumlanmış bir başka fix ya da noktada 
beklemesi durumunda, uçağa, mümkün olduğunca kısa bir sürede, o bekleme fiks’ini terk 
edeceği muhtemel bir ileriye dönük müsaade zamanı verilecektir. Bir sonraki bekleme için 
farklı bir fiks ön görülüyorsa bu bilgi uçağa iletilecektir. 
 
Not.- “İleriye dönük müsaade zamanı”, bir uçağın, bekletildiği fiks’ten ayrılmayı beklediği 
zaman anlamına gelmektedir. 
 
 
GELEN UÇAKLARA VERİLECEK BİLGİLER 
Bir uçak yaklaşma kontrol hizmeti sağlayan ünite ile temas kurduktan sonra mümkün 
olduğunca erken, aşağıdaki bilgiler uçağın bu bilgileri önceden aldığının bilinmesi durumu 
hariçinde belirtilen sıraya uygun olarak uçağa iletilecektir: 
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a) yaklaşma usulü ve kullanılan pist; 
 
b)  aşağıda belirtilen meteorolojik bilgiler: 
 

1) Önemli değişiklikler de dahil olmak üzere yer rüzgar yönü ve hızı; 
 

2) Görüş mesafesi ve mümkün olduğu hallerde pist görüş mesafesi (RVR); 
 
3) Mevcut hava durumu; 

 
4) 1500 metre (5000 ft) ya da en yüksek minimum sektör irtifasının altında (hangisi 
daha yüksek ise ) bulunan (kumulonimbus) bulutlar; Gökyüzü kapalı ise, mümkün 
olduğunda dikey görüş mesafesi, 

 
5) hava sıcaklığı; 

 
6) bölgesel bir hava seyrüsefer anlaşmasına bağlı olarak belirlenen işba(dewpoint) 
sıcaklığı; 

 
7) altimetre / altimetreler; 

 
8) yaklaşma sahasındaki önemli meteorolojik olaylarla ilgili her türlü mevcut bilgi; ve 

 
9) mevcut olduğu hallerde, (trend-type) iniş hava durumu. 

 
 

Not.- Yukarıda listelenen meteorolojik bilgi, Annex 11, 4.3.7 j) den r) ye kadar belirlendiği 
şekilde varış yapan uçaklar için ATIS yayınlarında gerekenle özdeştir ve Bölüm 11, 
11.4.3.2.2’den 11.4.3.2.3.9’a kadar olan kısımlara uygun olarak yerel meteorolojik rutinden 
ve özel raporlardan çıkartılmalıdır. 
 
b) Yağış ve diğer geçici tehlikelere bağlı olarak kullanılan pist yüzey koşulları; 
 
c) Yaklaşma ve iniş için gerekli olan görsel ve görsel olmayan yardımcıların çalışma 
statülerindeki  değişiklikler. 
 
Yukarıda belirtilen bilgilerin NOTAM ya da diğer yollarla yayınlanması durumunda bile 
kalkış öncesi ya da yolda bulunan uçaklar tarafından alınamayacağı göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
 
Gelen bir uçağa verilen aletli yaklaşma usulü ya da kullanılan pistle ilgili olarak gerekli 
görülmesi ya da operasyonel bir zorunluluk olarak değişiklik yapılması durumunda, uçuş 
ekibi gecikmeksizin bilgilendirilecektir. 
 
Son yaklaşma aşamasında uçağa aşağıdaki bilgiler iletilecektir: 
 
a) Ana yer rüzgar yönü ve hızındaki önemli değişiklikler; 
 
    Not.- Kayda değer değişimler, Annex 3, Bölüm 4’de belirtilmiştir. Ancak, kontrolör, 
rüzgar bileşenlerin bilgisine sahip ise , kayda değer değişimler aşağıdaki kriterler içinde 
belirlenmelidir. 
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— Ortalama karşı rüzgar bileşeni 19 km/h (10 kt) 
— Ortalama arka rüzgar bileşeni 4 km/h (2 kt) 
— Ortalama yan rüzgar bileşeni 9 km/h (5 kt) 
 
b) Eğer varsa, son yaklaşma sahası içerisindeki rüzgar kırılması (wind shear) ve/veya 
türbülansa ilişkin son bilgileri 
 
c)Yaklaşma ve iniş hattında mevcut görüş mesafesi ya da sağlandığında mevcut pist       
görüş mesafe değeri(değerleri) ve eğilimi. 
 
 
Son yaklaşması aşamasında uçağa aşağıdaki bilgiler gecikme olmaksızın iletilecektir: 
 
a) Ani gelişen tehlikeli durumlar (örneğin; pist üzerindeki müsaadesiz trafik); 
 
b) minimum ve maksimum değerler üzerinden ifade edilen, mevcut yer rüzgarındaki kayda 
değer değişimler; 
 
c) pist yüzey koşullarındaki önemli değişiklikler; 
 
d) görsel ve görsel olmayan yardımcıların çalışma statülerindeki  değişiklikler. 
 
e)kullanılan ölçeğe uygun olarak, rapor edilmiş RVR değerindeki(değerlerindeki) gözlenen 
değişimler ya da yaklaşma ve iniş istikametinde görüş mesafesindeki değişimler.  
 
PARALEL YA DA YAKIN PARALEL PİSTLER ÜZERİNDEKİ OPERASYONLAR 
 
Paralel ya da yakın paralel pistlerin eş zamanlı operasyonlar için kullanıldığı hallerde, 
aşağıdaki gereklilikler ve prosedürler uygulanacaktır. 
 
Not.- Bu konuda ayrıntılı bilgi “Paralel ve Yakın Paralel Aletli Pistler Üzerinde Eşzamanlı 
Operasyonlar” (Doc 9643) yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
KALKAN UÇAKLAR 
OPERASYON TİPLERİ 
 
Bağımsız aletli kalkışlar için paralel pistler;  
 
a) her iki pistte özellikle kalkışlar (bağımsız kalkışlar) için; 
 
b) bir pist özellikle kalkışlar  diğer pist hem inişler hem de kalkışlar için (yarı-karışık 
operasyon) için; ve 
 
c) her iki pistte, hem inişler hem de kalkışlar için (karışık operasyon) için kullanılabilir. 
 
BAĞIMSIZ PARALEL KALKIŞLAR İÇİN GEREKLİLİKLER VE USULLER 
 
Bağımsız IFR kalkışları: 
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a) pist merkez hatları, Annex 14, Cilt I’de belirtilen uzaklıkta ise (760 m); 
 
b) kalkış rotaları, kalkıştan hemen sonra en az 15 derecelik farklılık gösteriyor ise; 
 
c) SSR radar kullanımıyla uçaklar kalkıştan hemen sonra 2 km (1.0 NM) içinde uçakları 
tanımlanıyor ise; ve 
 
d) Gerekli rota ayırması operasyonel ATS usulleriyle garanti altına alınmış ise bağımsız 
paralel pistlerden kalkış yapılabilir. 
 
GELEN UÇAKLAR  OPERASYON TİPLERİ 
 
Eşzamanlı aletli operasyonlarda;   
a) Bağımsız paralel yaklaşmalar; ya da 
b) Bağımlı paralel yaklaşmalar; ya da 
c) Ayrılmış paralel operasyonlar için paralel pistler kullanılabilir. 
 
Paralel yaklaşmalar uygulandığında, her bir pist için gelen uçakların sıralanması ve 
ayrılması ayrı kontrolörlerin sorumluluğunda olmalıdır. 
 
BAĞIMSIZ PARALEL YAKLAŞMALAR İÇİN GEREKLİLİKLER VE USULLER  
 
Paralel pistlere, bağımsız paralel yaklaşmalar;  
a) pist merkez hatları, Annex 14, Cilt I’de belirtilen uzaklıkla ise; ve 
 
          - Bağımsız paralel yaklaşmalar için   1035 m 
          - Bağımlı paralel yaklaşmalar için       915 m 
          - Ayrılmış paralel operasyonlar için    760 m 
 

1) pist merkez hatları arasındaki mesafenin 1310 metreden az ancak 1035 metreden 
daha az olmadığı, pozisyon tahmin etme ve sapma ikazı sağlayan minimum 0.06 
derecelik (bir sigma) azimut  doğruluğu, 2.5 saniye ya da daha kısa süreli 
bir(bilgi/görüntü) yenileme periyoduna / süresine haiz uygun bir (SSR) radarı 
donanımı ile ya da; 

 
2) pist merkez hatları arasındaki mesafenin 1525 metreden az ancak 1310 metreden 
daha az olmadığı, yukarıda belirtilenler dışında   performans özellikleri olan SSR 
teçhizatı ile (uçak operasyonlarının emniyetinin olumsuz olarak etkilenmeyeceği ve 
aşağıdaki 3. maddede belirtilenden daha iyi ya da aynı düzeyde performans özelliği 
olan SSR donanımı); ya da 

 
3) pist merkez hatları arasındaki mesafenin 1525 metre ya da daha fazla olduğu, 
pozisyon tahmin etme ve sapma ikazı sağlayan minimum 0.3 derece ya da daha iyi (bir 
sigma) azimut doğrulu ve 5 saniye ya da daha kısa süreli bir(bilgi/görüntü) yenileme 
periyoduna / süresine haiz uygun bir (SSR) radarı donanımı ile ya da; 
 

b) Aletli iniş sistemi (ILS) ve/veya mikrodalga iniş sistemi (MLS) yaklaşmaları her iki pist   
için de uygulanmakta ise; 
 
c) Bir pist için belirlenen pas geçme rotası, diğer pist için belirlenen pas geçme rotasından 
en az 30 derece ile bir fark ile ayrılmakta ise; 
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d) Uygun olduğunda,son yaklaşma safhasına bitişik sahalar için mania taraması ya da 
değerlendirmesi yapıldığında; 
 
e)  uçaklara, pist tanıtması ve ILS lokalizer ya da MLS frekansı mümkün olduğu kadar  
erken bir biçimde bildirilecekse; 
 
f) ILS lokalizer hattını ya da MLS son yaklaşma rotasını yakalayacak radar vektörü 
kullanıldığında; 
 
g)  pist merkez hattı uzantıları arasına eşit mesafede, en az 610 metre (2000 ft) genişliğinde 
bir  (NTZ) tesis edilerek ve radar ekranı üzerinde görüntülendiğinde; 
 
h) Her bir radar kontrolörleri, pistlerine yapılan yaklaşmaları takip ederek 300 metrelik 
(1000 ft) dikey ayırma azaldığında: 
 
1) uçakların belirlenen NTZ içine girmemelerini; ve 
 
2) aynı ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotası üzerinde bulunan uçaklar 
arasında uygun minimum uzunlamasına ayırmanın muhafaza edilmesi   sağlamaktaysa; ve 
 
i) şayet inişe kadar uçakları kontrol etmek üzere radar kontrolörleri için tahsis edilmiş 
radyo kanalları mevcut değilse: 
 
1) Uçakların muhaberesinin ilgili meydan kontrolörü frekansına devri; yan yana yaklaşma 
track’leri üzerinde bulunan iki uçaktan daha yüksekte olanı ILS glide path hattı ya da MLS 
irtifa açısını yakalamadan önce devredilir; ve 
 
2) her piste yaklaşmaları izleyen radar kontrolörlerine, geliş trafikleri için meydan kontrole 
tahsis edilen radyo kanallarına gerektiğinde baskın bir şekilde girebileceği bir iletişim imkanı 
temin edilir 
 
Bir uçak yaklaşma kontrol ile temas kurduktan sonra uygulanabilir olduğu kadar erken bir 
şekilde, uçaklara,  yürürlükte bulunan bağımsız paralel yaklaşmalar hakkında bilgi 
verilecektir. Bu bilgi ATIS yayınları aracılığıyla da  aktarılabilir. 
 
Bir uçak ILS lokalizer hattına ya da MLS son yaklaşma rotasına vektör edilirken, son 
vektör, uçağın 30 dereceden daha büyük olmayan bir açıda ILS lokalizer hattı ya da MLS 
son yaklaşma rotasını yakalamasına ve ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotası 
yakalamadan önce uçağa en az 2 km (1.0 NM) düz ve seviye uçuşu sağlanmasına olanak 
vermelidir. Vektör, ayrıca, ILS glide path hattını ya da belirtilen MLS irtifa açısını 
yakalamadan önce uçakların en az 3.7 km.lik (2.0 NM) bir düz uçuş imkanı vermelidir. 
 
Uçaklara aşağıda belirtilen durumlar oluşana kadar, minimum 300 metrelik (1000 ft) dikey 
bir ayırma ya da radar sistem  ve radar kapasitesine bağlı olarak minimum 5.6 km.lik (3.0 
NM) bir radar ayırması sağlanacaktır: 
 
a)   ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotasına establish olana kadar; ve 
 
a) normal operasyon bölgesi (NOZ) içinde olana kadar. 
Aynı ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotası üzerinde bulunan uçaklar arasında, 
radar ve ekran sistem kapasitelerine bağlı olarak, uçak türbülans kategorileri ya da başka 
nedenlere dayalı olarak arttırılmış uzunlamasına ayırma gerekmedikçe, minimum 5.6 km.lik 
(3.0 NM) bir radar ayırması sağlanacaktır. 
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Not.- Bir ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotası üzerindeki uçaklar, bitişik bir 
paralel ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotası üzerinde bulunan uçaklardan 
şayet (NTZ) tesis edilerek ve radar ekranı üzerinde görüntülendiğinde NTZ içine 
girmezlerse, birbirlerinden ayrılmış olacaklardır.. 
 
ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotasını yakalayacak son  dönüş başı verilirken, 
pist tekrar edilecek ve uçaklar aşağıdaki konularda bilgilendirilecektir. 
 
a) ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotası üzerindeki bir fikse göre pozisyonu; 
 
b) ILS glide path hattı ya da belirtilen MLS irtifa açısından, ILS lokalizer hattı ya da MLS 
son yaklaşma rotasına kadar muhafaza edilecek irtifa; ve 
 
c) gerekli görülüyorsa, uygun ILS ya da MLS yaklaşma müsaadesi. 
 
Meteorolojik koşullar ne olursa olsun tüm yaklaşmalar radarla takip edilecektir. Kontrol 
talimatları ve uçaklar arasında gerekli ayırmanın tesisi ve NTZ içine girmemesini sağlayacak 
tüm bilgiler  iletilecektir. 

 
Not 1.- ILS lokalizer hattı ve/veya MLS son yaklaşma rotası üzerinde seyrüsefer için birincil 
sorumluluk, pilota aittir. Buna bağlı olarak, kontrol talimatları ve bilgiler, yalnızca uçaklar 
arasındaki ayırmayı ve uçaklar NTZ içine girmemesini sağlamak amacıyla  yayınlanacaktır.  

 
Not 2.-  Bir uçağın NTZ içine girmemesini sağlamak amacıyla, uçağın radar sembolünün/ 
blip’nin  merkezinde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, paralel 
yaklaşma yapan uçakların radar pozisyon sembollerinin birbirleriyle temas etmesine izin 
verilmemelidir (bakınız Bölüm 8, 8.7.3.6 Radar Separation minima ). 

 
Bir uçağın kendi rotasından ( course) çıkıp NTZ içine gireceği bir rotada olduğu ya da 
dönmekte olduğu gözlendiğinde, uçağa acilen doğru rotaya dönmesi yönünde talimat 
verilecektir. 

 
Bir uçağın NTZ içine girdiği gözlendiğinde ise, bitişik ILS lokalizer hattı ya da MLS son 
yaklaşma rotası üzerindeki uçaklara, acilen sapma yapan uçaktan kaçındırmak amacıyla 
belirtilen irtifa/yüksekliğe tırmanma ve belirlenen bir istikamete dönmeleri yönünde talimat 
verilecektir. Paralel yaklaşma mania tarama yüzeyi (PAOAS / Paralel Aproach Obstacle 
Assessment Surfaces) kriterlerinin mania taraması uygulandığı durumlarda, hava trafik 
kontrolörü, pist eşiği rakımının 120 metrenin (400 ft) üzerindeki bir irtifanın altında uçaklara 
uçuş başı talimatı vermeyecektir ve herhangi bir uçuş başı talimatı, ILS lokalizer hattı ya da 
MLS son yaklaşma rotası ile 45 derecelik bir açı farkından fazla olmayacaktır. 

 
Radar izleme aşağıdaki durumlar gerçekleşene kadar devam ettirilecektir: 

 
a) Görerek ayırma uygulandığı zamanlarda, her iki radar kontrolörünün de bu durumdan 
haberdar olmasını sağlayan usullerin geliştirilmesi ile görerek ayırma uygulanması 
durumunda ; 
 
b) uçak indiğinde ya da pas geçmesi durumunda, pistin kalkış hattının en az 2 km. (1.0 NM) 
daha ilerisinde ise ve tüm diğer ilgili trafikler ile yeterli ayırma tesis edilmiş ise. 
 
Not.- Radar izlemenin iptal edilmesini uçağa bildirme gerekliliği bulunmamaktadır. 
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YAKIN ARALIKLI PARALEL PİSTLERDE BAĞIMSIZ PARALEL YAKLAŞMALARIN 
 İPTAL EDİLMESİ; 

 
Pist merkez hatları arasında 1525 metreden daha az bir  mesafenin bulunduğu paralel 
pistlerde bağımsız yaklaşmalar, ilgili ATS otoritesi tarafından belirtilen ve ILS lokalizer 
hattı ya da MLS son yaklaşma rotasından sapmalara yol açacak ve hava trafiğinin emniyetini  
azaltacak boyuta, rüzgar kırılması, türbülans, ters yönlü hava akımları, aşırı yan rüzgar ve 
fırtına gibi önemli meteorolojik şartlar altında ertelenecektir. 
 
Not 1.- Son yaklaşma rotasından sapmalardaki artış, ayrıca, istenmeyen seviye sapma 
uyarılarının meydana gelmesine de neden olacaktır. 
 
Not 2.- Meteorolojik şartlara ilişkin olarak ayrıntılı bilgi, “Paralel ve Yakın Paralel Aletli 
Pistler Üzerinde Eşzamanlı Operasyonlar” (Doc 9643) yer verilmiştir. 
 
BAĞIMLI PARALEL YAKLAŞMALAR İÇİN GEREKLİLİKLER VE 
PROSEDÜRLER 

 
Aşağıdaki şartlarda, paralel pistlere, bağımsız paralel yaklaşmalar yapılabilir: 

 
a) pist merkez hatları, Annex 14, Cilt I’de belirtilen uzaklıkla ise; ve 
(Bağımlı paralel yaklaşmalar için  915 m) 
 
b)son yaklaşma hattını yakalayacak radar vektörü kullanıldığında; 
 

c) pozisyon tahmin etme ve sapma ikazı sağlayan minimum 0.3 derece ya da daha iyi (bir 
sigma) azimut doğrulu ve 5 saniye ya da daha kısa süreli bir(bilgi/görüntü) yenileme 
periyoduna / süresine haiz uygun bir (SSR) radarı donanımı ile; 
 
d)   ILS ve/veya MLS yaklaşmaları, her iki pist için de kullanılıyorsa; 
   
e) yaklaşmaların her iki pist içinde gerçekleştirildiği konusunda uçaklar bilgilendirilmişse 
(bu bilgi  ATIS aracılığıyla da sağlanabilir) 
 
f) bir yaklaşma için belirlenen pas geçme rotası, bitişik yaklaşma için belirlenen pas geçme 
rotasından en az 30 derecelik bir açıyla ayrılmaktaysa; 
 

g) Yaklaşma Kontrol ünitesi meydan kontrole tahsis edilen radyo kanallarına gerektiğinde 
baskın bir şekilde girebileceği bir iletişim imkanına sahip ise; 
 
Paralel ILS lokalizer hatları ya da MLS son yaklaşma rotalarına dönüş sırasında uçaklar 
arasında minimum 300 metrelik (1000 ft) bir dikey ayırma ya da minimum 5.6 km.lik (3.0 
NM) bir radar ayırma sağlanacaktır. 

 
ILS lokalizer hattı ve/veya MLS son yaklaşma rotası üzerinde belirlenen uçaklar arasında 
sağlanacak minimum radar ayırması ;  
 
a) uçak türbülans kategorileri ya da başka nedenlere dayalı olarak arttırılmış uzunlamasına 
ayırma gerekmedikçe, aynı ILS lokalizer hattı ya da MLS son yaklaşma rotası üzerindeki 
uçaklar arasında 5.6 km. (3.0 NM) 
 
b) bitişik ILS lokalizer hatları ya da MLS son yaklaşma rotaları üzerinde birbirini takip 
eden uçaklar arasında 3.7 km. (2.0 NM) olarak sağlanacaktır. 
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AYRILMIŞ PARALEL OPERASYONLAR İÇİN GEREKLİLİKLER VE PROSEDÜRLER 

 
Aşağıdaki şartlarda, paralel pistlere, bağımsız paralel yaklaşmalar yapılabilir: 

 
a) pist merkez hatları, Annex 14, Cilt I’de belirtilen uzaklıkla ise; ve 
(Ayrılmış paralel operasyonlar için 760 m) 
 
b)nominal kalkış rotası, kalkıştan hemen sonra, bitişik yaklaşma için belirlenen usulun pas 
geçme rotasından en az 30 derece ile ayrılmaktaysa (bakınız Şekil 6-1). 
 
Ayrılmış paralel operasyonlar için paralel pist merkez hatları arasındaki minimum uzaklık, 
minimum 300 metre oluncaya kadar, gelen uçaklarca kullanılan pistinin iniş istikametinde 
kaydırıldığı her 150 metre için 30 metre azaltılabildiği gibi (bakınız Şekil 6-2) geliş 
istikametinde kaydırıldığı zaman her 150 metre için 30 metre arttırılmalıdır (bakınız Şekil 6-3). 
Şayet uygun gözlem radarı ve uygun yer tesisleri ile, belirli yaklaşma tipi için gerekli olan 
standartlar uyumlu olursa, ayrılmış paralel operasyonlarda, aşağıda belirtilen yaklaşma tipleri 
uygulanabilir: 
a) ILS ve/veya MLS hassas yaklaşma; 
b) gözlem radarı yaklaşması (SRA) ya da hassas yaklaşma radarı (PAR) yaklaşması; ve 
c) görerek yaklaşma. 
 

Not.- Ayrıntılı bilgi, Paralel ve Yakın Paralel Aletli Pistler Üzerinde Eşzamanlı Operasyonlar 
hakkında El Kitabı’nda (Doc 9643) yer verilmiştir 
 

 
                 
                                                 Şekil 6-1.  Ayrılmış paralel operasyonlar 
 

 
         Şekil 6-2.  Pist eşiklerinin kaydırıldığı durumlarda ayrılmış paralel operasyonlar 
 



67

 

 

 
Şekil 6-3.  Pist eşiklerinin kaydırıldığı durumlarda ayrılmış paralel operasyonlar 
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TANIMLAR:	

Aerodrome	 /	 Hava	 Meydanı:	 Bütünü	 ya	 da	 bir	 bölümü	 içinde	 hava	 araçların;	 iniş,	 kalkış	 ve	 yer	
hareketlerini	 gerçekleştirebilmeleri	 için	 karada	 veya	 suda	 oluşturulmuş,(bina,	 tesis	 ve	 teçhizatla	
donatılmış)	tanımlanmış	saha		

Aerodrome	 control	 service/Meydan	 Kontrol	 Hizmeti:	 Meydan	 trafiği	 için	 sağlanan	 hava	 trafik	
kontrol	hizmeti		

Meydan	Kontrol	 Kulesi:	 (Aerodrome	Control	 Tower):	Meydan	 trafiğine	hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	
vermek	üzere	oluşturulmuş	ünite	

Aerodrome	 Traffic	 /	Meydan	 Trafiği:	 Bir	 meydanın	 manevra	 sahası	 üzerinde	 bulunan	 ve	 meydan	
civarında	 uçan	 tüm	 hava	 araçları	 (	 Meydan	 trafik	 patern’ine	 giren	 ve	 çıkan	 tüm	 hava	 araçlarının	
meydan	civarında	bulunduğu	kabul	edilir.) 

Aeronautical	fixed	service/	Sabit	Havacılık	Hizmeti		AFS:	Belirli	sabit	noktalar	arasında,	özellikle	hava	
seyrüseferinin	emniyeti	ile	havacılık	hizmetlerinin	düzenli,	etkin	ve	ekonomik	çalışmasını	sağlayan	
haberleşme	hizmeti.	

Aeronautical	 Information	 Publication	 /Havacılık	 Bilgi	 Yayını:	 	 AIP:	 Bir	 devlet	 ve	 /veya	 onun	
yetkilendirdiği	 kuruluş	 tarafından	 yayınlanan,	 hava	 seyrüseferi	 ile	 ilgili	 	 gerekli	 güncel	 havacılık	
bilgilerini	içeren	süreklilik	arz	eden	yayınlar.	

AFTN:	Havacılık	Sabit	Haberleşme	Ağı.	

AIM:	Havacılık	Bilgi	Yönetimi.	

AIM	Hizmeti:	Uluslararası	hava	seyrüseferinin	emniyet,	düzen,	kalite	 	 	 	 	 	 ve	etkinliğini	artırmak	 için	
ihtiyaç	 duyulan	 havacılık	 bilgi/verilerini	 ve	 haberleşme	 akışını	 sağlamak	 amacıyla	 AIM	
memurları/personelince	verilen	hizmettir.	

AIRMET	 Information	 AIRMET	 Bilgisi:	 Alçak	 irtifa	 hava	 aracı	 uçuşlarının	 emniyetini	 olumsuz	
etkileyebilecek	ve	 ilgili	uçuş	bilgi	bölgesindeki	 (FIR)	ve	onun	alt	bölgesindeki	alçak	 irtifa	uçuşlar	 için	
yayınlanmış	hava	 tahmin	 raporunda	önceden	bulunmayan	belirli	 yol	 boyu	hava	durumu	olaylarının	
ortaya	 çıkmasıyla	 ya	 da	 beklenmesiyle	 ilgili	 olarak	 bir	 meteoroloji	 nöbetçi	 ofisi	 (MWO)	 tarafından	
yayınlanan	hava	durum	bilgisi.	

Havacılık	 Bilgi	 Hizmetleri	 AIS:	Uluslararası	 hava	 seyrüseferinin	 emniyet,	 düzen,	 kalite	 ve	 etkinliğini	
artırmak	için	ihtiyaç	duyulan	havacılık	bilgi/verilerinin	sağlanması	faaliyetleridir.	

AIS	Birimi:	Uluslararası	hava	seyrüseferinin	emniyet,	düzen,	kalite	ve	etkinliğini	arttırmak	için	ihtiyaç	
duyulan	havacılık	bilgi/verilerinin	sağlanması	faaliyetlerinin	yürütüldüğü	AIM	hizmet	birimidir.		

FIC:	Flight	Information	Center	/	Uçuş	Bilgi	Merkezi	

	Air	 traffic	 /	 Hava	 Trafiği:Uçuşta	 ya	 da	 bir	 havaalanının	 manevra	 sahasında	 bulunan	 bütün	 hava	
araçları.	

Air	 traffic	advisory	service/	Hava	Trafik	Tavsiye	Hizmeti:	Tavsiyeli	yol	ve	sahalarda	 IFR	planla	uçuş	
yapan	hava	araçları	arasında	mümkün	olduğunca	ayırma	sağlanması	amacıyla	verilen	hizmet.		
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Air	 Traffic	 Control	 Clearance	 /	 Hava	 Trafik	 Kontrol	 Müsaadesi:	 Bir	 hava	 aracının	 belirlenen	
koşullarda	uçuşunu	gerçekleştirmesi	için	hava	trafik	kontrol	ünitesi	tarafından	verilen	yetki.	

1.	 Not:	 “Hava	 trafik	 kontrol	 izni”	 terimi,	 uygun	 bağlamlarda	 kullanıldığı	 zaman	 sık	 sık	 “izin”	
olarak	kısaltılır.2.	Not:	Kısaltılmış	“izin”	terimi,	uçuşun	belirli	bölümünün	hava	trafik	kontrol	izni		

ile	ilgili	olduğunu	göstermesi	amacıyla	“taksi”,	“kalkış”,	“gidiş”	,	“yol	boyu”,		

“yaklaşma”	ya	da	“iniş”	sözcüklerinin	arkasına	eklenebilir.	

Air	Traffic	Control	Service	/	Hava	Trafik	Kontrol	Hizmeti:	Aşağıda	belirtilen	amaçlar	için	sağlanan	bir	
hizmettir:		

								1-	Çarpışmaları	önlemek;	

				a-Hava	araçları	arasında,	

	b-Manevra	sahasındaki	hava	araçları	ile	mânialar	arasında		

2-	Düzenli	bir	hava	trafik	akışını	hızlandırmak	ve	sürdürmek.	

Air	Traffic	Control	Unit	/	Hava	Trafik	Kontrol	Ünitesi:	Saha	kontrol	merkezi,	yaklaşma	kontrol	ünitesi	
ve	meydan	kontrol	kulesi	için	kullanılan	genel	bir	terim.	

Air	traffic	flow	management	/	Hava	Trafik	Akış	Yönetimi:	(ATFM)	Emniyetli,	düzenli	ve	hızlı	bir	hava	
trafik	akışına	katkı	sağlamak	amacıyla	mümkün	olduğu	ölçüde	ATC	kapasitesinden	yararlanarak,	trafik	
sayısının	 ilgili	 ATS	 otoritesince	 bildirilen	 kapasitelerle	 uygunluğunun	 sağlanması	 amacıyla	 verilen	
hizmet		

Air	traffic	service/	Hava	Trafik	Hizmeti:		Uçuş	bilgi	hizmeti,	İkaz	hizmeti,	hava	trafik	tavsiye	hizmeti,	
hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	 (saha	 kontrol	 hizmeti,	 yaklaşma	 kontrol	 hizmeti	 ya	 da	meydan	 kontrol	
hizmeti)	olarak	değişik	anlamlarda	kullanılan	genel	bir	terim.	

Advisory	Air	Traffic	Services/	Hava	Trafik	Tavsiye	Hizmeti;	tavsiyeli	hava	sahası	içinde,	IFR	uçuş	planı	
doldurmuş	 hava	 araçları	 arasında	 mümkün	 olduğunca	 ayırmayı	 garanti	 altına	 almak	 amacıyla	
sağlanan	hizmettir.	
Hava	 Trafik	 Tavsiye	Hizmetinin	 amacı,	 uçuş	 bilgi	 hizmetinin	 sağlanmasından	 daha	 ziyade	 çarpışma	
tehlikesi	hakkında	bilgi	vermek	olup,	tavsiyeli	hava	sahası	içinde	yer	alan	IFR	trafikler	için	sağlanır.	
	
Kural	olarak,	tavsiye	hizmeti,	sadece	ATC	Hizmetinin	sağlanmasının	yetersiz	olduğu	hava	sahalarında,	
uçuş	 bilgi	 hizmeti	 sağlama	 gereklilikleri	 ile	 karşılanamayan,	 çarpışma	 tehlikesi	 hakkında	 sınırlı	 bilgi	
sağlanan	hava	sahalarında	uygulanmaktadır.	
	
Hava	Trafik	 Tavsiye	Hizmeti,	 genellikle,	ATC	Hizmetinin	 sağlanacağı	 yer	 ve	 zamana	 kadar	geçici	 bir	
önlem	olarak	ön	görülen	durumlarda	uygulanır.	
	
Hava	Trafik	Tavsiye	Hizmeti,	söz	konusu	hava	sahası	içinde	yer	alan	trafiğin	dağılımı	ve	pozisyonuna	
ilişkin	yetersiz	bilgi	olması	sebebiyle,	ATC	Hizmeti	bünyesinde	sağlanan	çarpışma	önleme	kriterlerinde	
olduğu	kadar	 	emniyet	düzeyinin	 	 	karşılanması	ve	eş	değer	sorumluluk	üstlenilmesi	anlamı	taşımaz.	
Bir	başka	ifadeyle,	verilen	herhangi	bir	kontrol	müsaadesi	değil,	tavsiye	niteliğinde	bilgidir.	
Mümkün	olduğu	durumlarda,	F	ve	G	sınıfı	hava	sahalarında	söz	konusu	tavsiye	hizmetinin	sağlanması	
amacıyla	radar	yardımı	kullanılabilir.	
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Air	 traffic	 services	airspaces	/	Hava	Trafik	Hizmetleri	Hava	Sahaları:	 	 İçinde	belirli	 tip	uçuşlara	 izin	
verilen,	 hava	 trafik	 hizmetleri	 ile	 operasyon	 usullerinin	 tanımlanan	 kurallarına	 göre	 sağlandığı	
boyutları	belirlenmiş	alfabetik	olarak	tanımlanan	hava	sahaları.	

Air	traffic	services	unit/	Hava	Trafik	Hizmetleri	Ünitesi:	Hava	trafik	kontrol	birimi,	uçuş	bilgi	merkezi	
ya	da	hava	trafik	hizmetleri	rapor	ofisi	olarak	çeşitli	anlamlara	gelen	genel	bir	terim.		

Airway	/	Havayolu:	Koridor	şeklinde	tesis	edilmiş	kontrollü	saha	veya	bu	sahanın	bir	bölümüne.	

ALERFA:	Alarm	safhasını	belirtmek	için	kullanılan	kod	sözcük.	

Alerting	 service	 /İkaz	 	 Hizmeti:	 Hava	 araçlarına	 arama	 ve	 kurtarma	 yardımı	 gerektiğinde	 ilgili	
kuruluşlara	 haber	 vermek	 ve	 gerektiğinde	 bu	 kuruluşlara	 yardımcı	 olmak	 amacıyla	 sağlanan	 bir	
hizmet.	

Alert	 phase/	 Alarm	 Hali:	 Bir	 hava	 aracının	 ve	 içinde	 bulunan	 kimselerin	 güvenliği	 ile	 ilgili	 kaygı	
duyulan	durum.	

Approach	Control	Service	/	Yaklaşma	Kontrol	Hizmeti:	İniş/kalkış	yapan	kontrollü	trafiklere	sağlanan	
hava	trafik	kontrol	hizmeti.	

Approach	 Control	 Unit	 /	 Yaklaşma	 Kontrol	 Ünitesi:	 Bir	 veya	 birden	 fazla	meydana	 iniş	 yapan,	 bu	
meydanlardan	kalkış	yapan	kontrollü	trafiklere	hava	trafik	kontrol	hizmeti	vermek	üzere	oluşturulmuş	
ünite.	

Appropriate	ATS	Authority	 /	 İlgili	ATS	Otoritesi:	Sorumluluk	 sahibi	olduğu	hava	 sahası	 içinde	hava	
trafik	hizmetlerinin	sağlanması	amacıyla	Devlet	tarafından	atanmış	ilgili	otorite.		

Area	control	centre	/	Saha	Kontrol	Merkezi:	ACC	Sorumluluk	sahibi	olduğu	kontrol	bölgeleri	 içinde	
kontrollü	uçuşlar	için	hava	trafik	kontrol	hizmeti	sağlamak	üzere	tesis	edilmiş	ünite		

Area	control	service	/	Saha	Kontrol	Hizmeti:	Kontrol	sahaları	içindeki	kontrollü	uçuşlar	için	sağlanan	
hava	trafik	kontrol	hizmeti.	

Automatic	Terminal	 Information	Service/	Otomatik	Terminal	Bilgi	Hizmeti:	ATIS	 inen	 /	 kalkan	hava	araçları	
için	otomatik	olarak	sağlanan	güncel,	periyodik	meteorolojik	ve	operasyonel	bilgileri		

Clearance	Limit		/	Müsaade	Hududu:	Bir	hava	aracı	için,	hava	trafik	kontrol	müsaadesinin	geçerli	
olduğu	son	noktaya	

Control	 Area	 /	Kontrol	 Sahası:	Yeryüzünden	 belirli	 bir	 alt	 limitten	 başlayıp	 yukarıya	 doğru	 uzanan	
kontrollü	saha.	

Controlled	 Aerodrome	 /	 Kontrollü	 Meydan:	 Meydan	 trafiği	 için	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmetinin	
sağlandığı	meydan.	

Not:	 Kontrollü	 Meydan	 terimi	 meydan	 trafiğine	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmetinin	 verildiğini	
belirten	bir	tanımlama	olup,	zorunlu	olarak	bir	kontrol	zonu’nun	var	olduğu	anlamına	gelmez.	

Controlled	Airspace	/	Kontrollü	Hava	Sahası:	hava	sahası	sınıflandırmasına	uygun	olarak	hava	trafik	
kontrol	hizmetinin	verildiği	sınırları	belirlenmiş	saha	
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Controlled	Flight	/	Kontrollü	Uçuş:	Hava	trafik	kontrol	müsaadesine	tabii	herhangi	bir	uçuş		

Control	Zone	/	Meydan	Kontrol	Bölgesi	:	(CTR):	Yer	yüzeyinden	başlayarak	belirli	bir	üst	sınıra/limite	
kadar	uzanan	kontrollü	saha.		

Cruising	Level	/	Seyir	Seviyesi:Uçuşun	önemli	bir	bölümünde	hava	aracı	tarafından	muhafaza	edilen	
seviye.	

DETRESFA:	Tehlike	safhasını	belirtmek	için	kullanılan	kod	sözcük.	

Distress	phase	/	Tehlike	Hali:	Bir	hava	aracının	ve	içinde	bulunan	kimselerin	güvenliği	ile	ilgili	olarak	
ciddi	ve	olası	tehlike	ya	da	acil	yardım	gerektirdiğine	dair	mantıklı	bir	kesinlik	olması	durumu		

Emergency	phase	/	Acil	Durum	Safhaları	:	Şüphe	hali,	Alarm	hali	ve	Tehlike	hali	anlamında	kullanılan	
genel	terim	

Flight	 information	 centre	 /	Uçuş	 Bilgi	Merkezi:	Uçuş	 bilgi	 hizmeti	 ile	 İkaz	 hizmeti	 sağlamak	 üzere	
tesis	edilmiş	ünite	

Flight	 information	 region	 /	Uçuş	 Bilgi	 Bölgesi:	 İçinde	 uçuş	 bilgi	 hizmeti	 ile	 ikaz	 hizmeti	 sağlanan	
boyutları	belirlenmiş	bir	hava	sahası.	

Flight	 information	service	/	Uçuş	Bilgi	Hizmeti:	Uçuşların	emniyetli	ve	etkin	bir	şekilde	yürütülmesi	
için	yararlı	tavsiye	ve	bilgilerin	sağlanması	amacıyla	verilen	hizmet.	

Flight	level	/	Uçuş	Seviyesi:	1013.2	hektopaskal	(hPa)	olarak	belirlen	basınç	düzeyi	ile	ilişkili	olan	ve	
diğer	benzer	yüzeylerden	belirli	basınç	aralıklarıyla	ayrılan	sabit		atmosferik	basınçlı	yüzeyleri.	

.	Not:	Standart	Atmosfere	göre	ayarlanan	(kalibre	edilen)	basınç	tipli	bir	altimetre:		

a)	QNH	altimetre	değeri	bağlandığında	irtifayı	(altitude)		

b)	QFE	altimetre	değeri	bağlandığında	QFE	karşılaştırma	düzeyinden	yüksekliği	(height)		

c)	1	013.2	hPa’lık	basınca	bağlandığında	uçuş	seviyesinii	göstermek		

üzere	kullanılabilir.	

2.	Not:	Yukarıda	1.	Notta	kullanılan	“yükseklik”	ve	“irtifa”	terimleri,	geometrik		

yüksekliklerden	ve	irtifalardan	daha	çok	altimetrik	yükseklikler	ile	irtifaları	gösterir	

IFR:	Aletli	uçuş	kurallarını	sembolize	eden	kısaltma.	

IFR	Flight	/	IFR	Uçuş:	Aletli	uçuş	kurallarına	göre	icra	edilen	uçuş	

IMC:	Aletli	meteorolojik	şartları	göstermek	için	kullanılan	sembol	

INCERFA:	Şüphe	safhasını	belirtmek	için	kullanılan	kod	sözcük		

NOTAM:	 Uçuş	 harekâtı	 ile	 ilgili	 görevlileri	 herhangi	 bir	 havacılık	 hizmetine,	 kolaylığına,	 yöntemine	
veya	 tehlikesinin	 varlığına,	 koşullarına	 ya	 da	 bunlardaki	 herhangi	 bir	 değişikliğe	 ilişkin	 bilgilerden	
zamanında	haberdar	etmek	amacıyla	özel	bir	formatta	hazırlanmış	havacılara	uyarı	yayınıdır.	
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Permi:	 Herhangi	 bir	 hava	 aracına	 Türk	 hava	 sahasını	 ve/veya	 havaalanlarını	 kullanabilmesi	 için	
SHGM’ce	 veya	 bu	maksatla	 yetkilendirmiş	 olduğu	DHMİ	 tarafından	 verilen	 SİVİL,	 Dışişleri	 Bakanlığı	
tarafından	verilen	DİPLOMATİK	ve	Hava	Kuvvetleri	tarafından	verilen	ASKERİ	uçuş	iznidir.	

Rescue	 coordination	 center	 /	 Kurtarma	 Koordinasyon	 Merkezi:	 Bir	 arama-kurtarma	 bölgesinde	
arama	kurtarma	operasyonlarının	yürütülmesini	koordine	etmekten	ve	arama	kurtarma	hizmetlerinin	
etkili	bir	şekilde	yürütülmesinden	sorumlu	birim.	

SIGMET	Information	/	SIGMET	Bilgisi:	Hava	aracı	uçuşlarının	güvenliğini	olumsuz	etkileyebilecek	ve	
belirli	 yol	 boyu	 hava	 durumu	 olaylarının	 ortaya	 çıkmasıyla	 ya	 da	 beklenmesiyle	 ilgili	 olarak	 bir	
meteoroloji	ofisi	(MWO)	tarafından	yayınlanan	hava	durum	bilgisi.	

Search	and	Rescue	/	Arama	ve	Kurtarma:	SAR	

SAR	Hizmeti:	Hava	veya	deniz	vasıtalarının	karada,	havada,	su	üstünde	ve	su	altında	tehlikeye	maruz	
kalması,	 kaybolması	 veya	kazaya	uğraması	hallerinde	bu	vasıtalardaki	 şahısların	her	 türlü	araç,	özel	
teçhizat	veya	kurtarma	birlikleri	kullanılarak	aranması/bulunması	ve	kurtarılması	işlemidir.	

Terminal	 Control	 Area	 /	 Terminal	 Kontrol	 Sahası	 TMA:	 Bir	 veya	 daha	 fazla	 havaalanı	 civarında	
bulunan	ATS	yollarının	birleştiği	yerde	tesis	edilen	kontrol	sahası.	

	Uncertainty	 phase	 /	 Şüphe	 Hali:	 	 Bir	 hava	 aracı	 ve	 yolcularının	 emniyetinden	 şüphe	 edilmesini	
gerektirecek	belirsizliğin	var	olması		durumu	

Flight	 Plan	 /	 Uçuş	 Planı	 (FPL):	 Bir	 hava	 aracının	 planlanan	 uçuşuna	 ilişkin	 bilgileri	 içeren,	 ICAO	
Doc.4444’e	ve/veya	EUROCONTROL	IFPS	Kullanıcı	El	Kitabına	uygun	olarak	özel	formatta	hazırlanmış	
bilgi	formudur.	

Uçuş	 Takibi:	 Herhangi	 bir	 hava	 aracının	 uçuş	 harekatının,	 Türk	 hava	 sahasını	 kullanmak	 için	 almış	
olduğu	Permi	ve	geçerli	uçuş	planına	uygunluğunun	kontrolü	ile	FIR	giriş-çıkış	noktaları	ve	saatleri	ile	
havaalanlarına	iniş-kalkış	zamanlarının	kayda	alınması	ve	takibidir.			

Uluslararası	Havalimanı:	Üye	devlet	 tarafından,	 	 	 ülkesindeki	 uluslararası	 hava	ulaşımı	 için	 varış	 ve	
kalkış	meydanı	olarak	belirlenen	ve	içinde	gümrük,	göç,	sağlık,	hayvan	ve	bitki	karantinası	ile	benzeri	
işlemlerin	yapıldığı	herhangi	bir	havaalanıdır.	

Uluslararası	NOTAM	Ofisi	(NOF):	Uluslararası	NOTAM	alışverişinin	yapılması	için	bir	devlet	tarafından	
tayin	edilen	ofistir.		

Uçuş	Öncesi	Bilgi	Bülteni	(PIB):	Uçuş	öncesinde	hazırlanan,	uçuş	operasyonu	açısından	önem	arzeden	
geçerli	NOTAM	bilgisinin	bir	sunumudur.		

VFR:	Görerek	uçuş	kurallarını	gösteren	/	tanımlayan	sembol	kısaltma.	

VFR	Uçuş	(VFR	Flight):	Görerek	uçuş	kurallarına	göre	gerçekleştirilen	uçuş.	
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DURUM	ANALİZİ		

.	TARİHÇE	

Ülkemiz	 sivil	 havacılık	 faaliyetlerinin,	 1912	 yılında	 	 bugünkü	 İstanbul	 Atatürk	 Havalimanı	
civarında	kurulan	hangarlar	ve	uçak	iniş-kalkış	alanı	ile	başladığı	kabul	edilmektedir.	20	Mayıs	
1933	tarihinde	ise,	bugünkü	Devlet	Hava	Meydanları	İşletmesi	(DHMİ)	Genel	Müdürlüğünün	
de	 başlangıcını	 oluşturan	 Hava	 Yolları	 Devlet	 İşletmesi	 kurulmuştur.	 Milli	 Savunma	
Bakanlığına	bağlı	olarak	 teşkilatlanan	kuruluş;	hava	yolları	ve	hava	alanları	kurmak	ve	hava	
taşımacılığı	 yapmakla	 görevlendirilmiştir.	 Bu	 dönemde,	 askeri	 amaçlı	 bazı	 uçaklar	modifiye	
edilerek	yolcu	ve	yük	taşımacılığına	yönelik	olarak	İstanbul-Eskişehir-Ankara	gibi	merkezlere	
hava	ulaşımı	sağlanmıştır.	

Havaalanı	 yapımının	 önemi	 doğrultusunda	 Havayolları	 Devlet	 İşletmesi,	 3	 Haziran	
1938	 tarihinde	 3424	 sayılı	 Kanunla,	 	 Devlet	 Hava	 Yolları	 Umum	 Müdürlüğü	 adını	 alarak	
Bayındırlık	 Bakanlığına,	 daha	 sonra	 da	 21	 Temmuz	 1943	 tarihinde	 4467	 sayılı	 Kanunla	
Ulaştırma	Bakanlığına	bağlanmıştır.		

1944	 yılında	 imzalanan	 Şikago	 Sözleşmesi,	 Ülkemiz	 ve	 Dünya	 sivil	 havacılığı	 için	
önemli	 bir	 adım	 olmuştur.	 Uluslararası	 Sivil	 Havacılık	 Antlaşması	 ile	 kurallara	 bağlanan	
havacılık	 faaliyetleri,	 II.	 Dünya	 Savaşı	 sonrasındaki	 teknolojik	 gelişmeler	 sonucu	 büyük	
gövdeli	uçak	 imalatına	geçilmesi	ve	bu	doğrultuda	tarifeli	 ticari	yolcu	ve	yük	taşımacılığının	
gelişmesi	ile	ivme	kazanmıştır.	

Bu	 gelişmelerin	 Ülkemiz	 havacılık	 faaliyetlerini	 de	 etkilemesi	 sonucu,	 havaalanı	
işletme	 hizmetleri	 ile	 uçak	 işletmeciliğinin	 aynı	 kuruluş	 tarafından	 yürütülmesine	 son	
verilerek,	 1955	 yılında	 uçak	 işletmeciliği	Türk	Hava	 Yollarına,	 28	 Şubat	 1956	 tarih	 ve	 6686	
sayılı	 Kanunla	 da,	 havaalanı	 işletmeciliği,	 yer	 hizmetleri,	 hava	 seyrüsefer	 ve	 muhabere	
hizmetleri	 de	 katma	 bütçeli	Devlet	 Hava	Meydanları	 İşletmesi	 Genel	Müdürlüğüne	 (DHMİ)	
devredilmiştir.	

1984	 yılında,	 kısa	 bir	 süre	 Meydan	 İşletme	 Müessesesi	 adı	 altında	 hizmet	 veren	
kuruluş,	 Kamu	 İktisadi	 Teşebbüslerinin	 yeniden	 düzenlenmesine	 ilişkin	 08.06.1984	 tarih	 ve		
233	 sayılı	 KHK	 ile	 yeniden	 Devlet	 Hava	 Meydanları	 İşletmesi	 (DHMİ)	 Genel	 Müdürlüğüne	
dönüştürülmüştür.	 	 Kuruluş,	 233	 sayılı	 KHK	ve	08.11.1984	 tarihli	Ana	 Statüsü	 çerçevesinde	
tüzel	kişiliğe	sahip,	faaliyetlerinde	özerk	ve	sorumluluğu	sermayesi	ile	sınırlı	bir	Kamu	İktisadi	
Kuruluşu	olarak,	faaliyetlerini	sürdürmektedir.	

Bu	kapsamda,	14	 .10	 .1983	tarih	ve	2920	sayılı	Türk	Sivil	Havacılık	Kanunu	ve	DHMİ	
ana	statüsü	gereği	Kuruluşumuza	verilen	yetki	ve	sorumluluklar	çerçevesinde,	Sivil	Havacılık	
faaliyetlerinin	 gereği	 olan	Hava	 Trafik	 Yönetim	 (ATM)	hizmetlerinin	 uluslararası	 standartlar	
ve	 tavsiye	 edilen	 uygulamalar	 doğrultusunda,	 emniyetli	 ,	 düzenli	 ve	 hızlı	 bir	 şekilde	
sağlanması	ve	kalitesinin	artırılması	amaçlanmaktadır.				
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TARAF	OLUNAN	ULUSLARARASI	ANLAŞMALAR	ÇERÇEVESİNDE	MEVCUT	DURUM		

ULUSLARARASI	SİVİL	HAVACILIK	ÖRGÜTÜ	(	ICAO	)	

	
İkinci	Dünya	Savaşı	sonrasında	hava	taşımacılığında	ortaya	çıkan	politik	ve	teknik	sorunların	
çözümüne	yönelik		genel	bir	düzenleme	yapılması	amacıyla,	Kasım	1944'de	Şikago	/	ABD’de	
yapılan	çalışmalar	sonucunda;	52	ülke	temsilcisi	tarafından	hazırlanan	"Uluslararası	Sivil	
Havacılık	Anlaşması"	7	Aralık	1944'te	Washington	D.C.'de	ülkelerin	imzasına	açılmıştır.		

	
Şikago	Sözleşmesi	olarak	da	anılan	Anlaşmanın	giriş	bölümünde	belirtilen	amacı;	uluslararası	
sivil	havacılığın	emniyetli	ve	düzenli	bir	şekilde	gelişebilmesi	ve	sivil	havacılık	hizmetlerinin,	
eşit	imkanlar	esası	üzerine	tesciliyle	sağlam	ve	ekonomik	bir	şekilde	işletilebilmesi	için	bazı	
düzenlemeler	hususunda	mutabık	kalınması	şeklindedir.	
	
Söz	konusu	Anlaşmanın	43.	maddesi	ile	yukarıda	belirtilen	amaca	ulaşılmasını	teminen	
"Uluslararası	Sivil	Havacılık	Teşkilatı	ICAO'nun	kurulması	öngörülmüş;	daimi	yapı	oluşturulana	
kadar,	PICAO	(Permanent	ICAO)	adıyla	çalışma	şekli	benimsenmiştir.	PICAO'nun	20	aylık	
faaliyeti	sonrasında,	ICAO	4	Nisan	1947'de	resmi	olarak	faaliyete	geçmiş	ve	Kanada	
Hükümeti'nin	daveti	üzerine	kuruluş	merkezi	için	Montreal	seçilmiştir.	
	
ICAO'nun	giderleri	esas	olarak,	üye	ülkelerin	katkı	payları	ile	karşılanmaktadır.	
Türkiye	5	Haziran	1945	tarih	ve	4749	sayılı	Kanun	ile	Şikago	Konvevsiyonuna	taraf	olmuştur.	
Bugün	itibariyle	ICAO'ya	üye	olan	ülke	sayısı	188'e	ulaşmıştır.	
	
AMAÇLARI		
	
Şikago	Konvansiyonu'nun	44.	maddesinde	belirtilen	ICAO'nun	amaçları	aşağıda	özetlenmiştir:	

• Bütün	dünyada	uluslararası	sivil	havacılığın	emin	ve	düzenli	gelişmesini	sağlamak,		
• Barışsever	amaçlar	için	hava	araçları	geliştirilmesi	ve	işletilmesini	desteklemek,		
• Uluslararası	Sivil	Havacılık	için	hava	koridorları,	havaalanları	ve	hava	seyrüsefer	kolaylıklarının	

geliştirilmesini	sağlamak,		
• Dünya	halkının	emin,	düzenli,	yeterli	ve	ekonomik	hava	ulaşımına	olan	ihtiyacını	karşılamak,		
• Makul	olmayan	rekabetin	ekonomik	bakımdan	sebep	vereceği	israfı	önlemek,		
• Taraf	 ülke	 haklarının	 tam	 olarak	 korunması	 ve	 ülkelerin	 her	 birine	 uluslararası	 havayolu	

işletmeciliği	konusunda	uygun	imkan	sağlanması,		
• Taraf	ülkeler	arasında	ayrımcılık	yapmamak,		
• Uluslararası	hava	seyrüseferinde	uçuş	emniyetini	garanti	altına	almak,		
• Genel	olarak,	Uluslararası	Sivil	Havacılığa	ait	tüm	konuların	gelişimini	sağlamak.		

	
Konseyin	 görevleri	 kapsamında,	 uluslararası	 sivil	 havacılığı	 ilgilendiren	 bütün	 konularda	
inceleme	 ve	 çalışmalar	 yapılmasını	 sağlamak	 ve	 sonuçlarını	 yayımlamak	 ile	 taraf	 ülkeler	
arasındaki	sivil	havacılıkla	ilgili	sorunların	çözümü	de	yer	almaktadır.		

ICAO'nun	esas	yapısı,	hükümran	yapı	olan	Genel	Kurul	ve	yönetici	yapı	olan	Konseyden	
oluşmaktadır.	
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GENEL	KURUL	:Genel	Kurul,	tüm	üye	ülkelerin	katılımına	açık	olarak	her	üç	yılda	bir	
toplanmakta	olup,	idari,	teknik,	ekonomik	ve	hukuki	konulardaki	tüm	çalışmalara	ilişkin	
gelişmeler	gözden	geçirilmekte,	sivil	havacılık	alanındaki	son	gelişmeler	de	göz	önünde	
bulundurularak,	müteakip	dönem	yapılacak	çalışmalara	esas	kararlar	alınmaktadır.	
	
KONSEY:	Yasama	ve	yürütme	kurulu	işlevi	gören	Konsey,		Genel	Kurulca	seçilen	36	üye	ile	
işlevini	yürütmektedir	

	
SEKRETERYA:	Uluslararası	ve	ulusal	memurlardan	oluşmakta	olan	ICAO	Sekreteryası,	ICAO'nun	
tüm	yönetiminden	sorumlu	olup,	aşağıda	belirtilen	büroların	başkanları	ile	Genel	Sekretere	
doğrudan	bağlı	bölüm	şeflerinden	oluşmaktadır.	

• Hukuk	Bürosu	(LB	"	Legal)		
• Hava	Ulaşım	Bürosu	(AT	-	Air	Transport)		
• Hava	Seyrüsefer	Bürosu	(AN	-	Air	Navigation)		
• Teknik	İşbirliği	Bürosu	(TC	-	Technical	Co-operation)		
• İdari	Hizmetler	Bürosu		

	
BÖLGESEL	OFİSLER;	ICAO'nun	dünya	çapında	7	ayrı	bölgesel	ofisi	mevcut	olup,	

• Asya	ve	Pasifik	Ofisi	(Bangkok)		
• Doğu	ve	Güney	Afrika	Ofisi	(Nairobi)		
• Avrupa	ve	Kuzey	Atlantik	Ofisi	(Paris)		
• Orta	Doğu	Ofisi	(Kahire)		
• Kuzey	Amerika,	Orta	Amerika	ve	Karaipler	Ofisi	(Meksika)		
• Güney	Amerika	Ofisi	(Lima)		
• Batı	ve	Orta	Afrika	Ofisi	(Dakar)		

	
Ülkemiz,	Paris'te	bulunan	Avrupa	ve	Kuzey	Atlantik	Ofisine	dahildir.		
Uluslar	arası	Sivil	Havacılık	Teşkilatı	(ICAO)	nın	da	temellerinin	atıldığı	,1944	tarihli	Konferans	
sonucu	 hazırlanan	 Nihai	 Senet	 	 ve	 eklerine	 05.06.1945	 tarihinde	 imza	 koyarak	 taraf	 olan	
Türkiye	 Cumhuriyeti	 Devleti,	 bu	 imza	 ile;	 toprakları	 ve	 karasularıyla,	 hükümran	 hava	
sahasının	tamamında,	uçuş	emniyetini	sağlamak,	hava	trafiğini	düzenlemek	ve	kontrol	etmek	
gayesiyle	hava	seyrüsefer	hizmetini	ifa	etmeyi	taahhüt	etmiştir.	
	
Diğer	bir	değişle	Türkiye,	Hava	Seyrüsefer	alanında	standartlar	ve	tavsiye	edilen	uygulamalar	
(SARPs)	 ve	 bunların	 dünya	 çapında	 uygulanmasını	 temin	 bakımından,	 ICAO	 tarafından			
Konvansiyona	getirilen	Ek’	 ler	(Annexes),	Bölgesel	 ilave	usuller	planları	(ülkemiz	 için	Avrupa	
Bölge	 Planı)	 dokümanlar,el	 kitapları	 ve	 periyodiklerin	 takibi	 ile	 bunlarda	 yer	 alan	 kural	 ve	
usullerin	 hayata	 geçirilmesi	 ,farklı	 uygulama	 ve	 muafiyetlerin	 ICAO’ya	 bildirilmesi	
mecburiyetini	kabul	etmiştir	

	

HAVA	SEYRÜSEFER	EMNİYETİ	İÇİN	AVRUPA	TEŞKİLATI				(EUROCONTROL)						

Yüksek	 irtifa	 hava	 trafiğinin	 kontrolü	 için	 ortak	 bir	 Avrupa	 sistemi	 oluşturmaya	 yönelik	
çabalar	 neticesinde;	 13	 Aralık	 1963	 tarihinde	 6	 ülke	 (Almanya,	 Belçika,	 Fransa,	 Hollanda,	
Lüksemburg	 ve	 İngiltere)tarafından	 imzalanan,	 hava	 seyrüseferinin	 emniyeti	 için	 işbirliğine	
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dair	EUROCONTROL	sözleşmesi	hayata	geçirilmiştir.	Bu	sözleşme,	hava	seyrüsefer	hizmetinin	
temel	unsuru	olan	emniyet	faktörüne	yönelik	ilk	bölgesel	sözleşme	olmuştur.	

		
Türkiye	Cumhuriyeti’nin	30.11.1988	tarihinde	onay	verdiği	sözleşme	ve	01.03.1989	tarihinde	
üye	olduğu	Teşkilatın,	 görevlerinin	 tetkikinden	açıkça	görüleceği	üzere;	Hedef	Avrupa	hava	
seyrüsefer	 emniyetinin	 en	 üst	 düzeyde	 sağlanması	 ve	 tek	 Avrupa	 hava	 sahası	 konseptinin	
gerçekleştirilmesidir.	Halen	38	üyesi	bulunan	EUROCONTROL’ün		Güvenlik,	Kapasite,	Etkinlik,	
Çevre	 ve	 	Emniyet	 olmak	 üzere	 beş	 stratejik	 önceliği	 bulunmaktadır.	
		
Ortaya	 çıkan	 gelişmeler	 ve	 genişlemeler	 neticesinde;	 Avrupa	 hava	 sahasında,	 herhangi	 bir	
irtifa	 istisnası	olmaksızın,	hava	seyrüseferinin	emniyetini	 sağlamak	 ihtiyacına	yönelik	olarak	
EUROCONTROL	Teşkilatı;		

a.hava	trafiğinin	gelecekteki	ihtiyaçları	için	yeni	teknikleri	araştırmak	ve	problemleri	çözmek,	

b.hava	seyrüseferi	konusunda	uzun	vadeli	ortak	amaçları	hazırlamak	ve	adapte	etmek,	

c.	 hava	 seyrüseferi	 ile	 ilgili	 yer,	 uçak	 sistemi	 ve	 hava	 trafik	 hizmet	 personelinin	 mesleki	
eğitimi	için	ortak	planlar	hazırlamak,	

d.	hava	seyrüseferi	ile	ilgili	maliyet	etkinliği	ve	verimliliği	iyileştirmek	ve	teşvik	etmek,	

e.	hava	seyrüseferi	ile	ilgili	incelemeleri,	deneyleri	teşvik	etmek	ve	yürütmek,	

f.	 hava	 seyrüseferi	 konusunda	 araştırma	 ve	 geliştirme	 programlarını	 koordine	 etmek	
görevlerini	üstlenmiştir.		

	

Bu	görevlerin	yanı	sıra	sözleşme	hükümleri	gereği,	EUROCONTROL	,bir	veya	birden	fazla	üye	

ülkenin	talebi	durumunda;	hava	seyrüsefer	hizmet	ve	donanımlarının	planlanması	temini	ve	

tesisi	konularında,	talep	sahibi	ülkeye	yardımcı	olmaktadır.	

EUROCONTROL(Hava	Seyrüsefer	Emniyeti	için	Avrupa	Teşkilatı)		tarafından	geliştirilen	ve	tüm	

üye	 ülkelerce	 takip	 edilerek	 hedef	 tarihlerde	 ortak	 uygulamaya	 geçilen	 temel	 plan	 ve	

konseptler	 (SES-Single	 European	 Sky	 -Tek	 Avrupa	 Hava	 Sahası	 ATM	Master	 Planı	 /	 ESSIP-

Avrupa	 Tek	 Hava	 Sahası	 ve	 uygulama	 planı	 )	 doğrultusunda	 geliştirilen	 	 Hava	 Seyrüsefer	

Hizmet	politika	ve	stratejilerinin	uyumlaştırılması	ve	birleştirilmesi	 çalışmaları	ülkemizce	de	

yakından	takip	edilmektedir.	
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				AVRUPA	SİVİL	HAVACILIK	KONFERANSI	(ECAC)	

Avrupa	 hava	 taşımacılık	 sisteminin	 emniyetli,	 etkin	 ve	 sürdürülebilir	 bir	 şekilde	 sürekli	

gelişimini	amaçlayan	ECAC,	aralarında	İzlanda	ve	Azerbaycan’ın	da	bulunduğu	44	üyesi	olan,	

1955	 yılından	 beri	 faaliyet	 gösteren	 Avrupa’da	 sivil	 havacılık	 konusunda	 en	 büyük	 üye	

sayısına	 sahip	 olan	 organizasyondur.	 Üyesi	 ülkeler	 arasında	 sivil	 havacılık	 politikaları	 ve	

uygulamalarının	 harmonizasyonu	 ve	 kendi	 üyeleri	 ile	 diğer	 ülkeler	 arasında	 ortak	 politika	

anlayışın	geliştirilmesi	temel	hedefleri	arasında	yer	almaktadır.		

ECAC	genel	kurulu	olağan	olarak	üç	yılda	bir,	gerektiğinde	daha	sık	olarak	toplanır.	Üye	ülke	

sivil	 havacılık	 yöneticileri	 havacılık	 politikalarını	 tartışmak	 ve	 sorunları	 çözümlemek	 üzere	

düzenli	 aralıklarla	 toplanırlar.	 Politik	 olarak,	 Avrupa	 çapında	 önem	 arz	 eden	 konuların	

görüşülmesi	 ve	 kararlar	 alınması	 gerektiğinde	 bakanlar	 düzeyinde	 toplantı	

gerçekleştirilmektedir.	Avrupa	bölgesinde	yer	alan	ülkelerin	hava	sahası,hava	seyrüsefer	alt	

yapısı	ve	sivil	havacılık	alanlarında	işbirliği	ve	ortak	politika	sağlamaya	yönelik		olarak	ECAC’ın	

temel	politika	ve	strateji	belirleyicileri	üye	ülkelerin	Ulaştırma	Bakanlarıdır.	

ECAC’ın	temel	hedefleri	şunlardır:	

• Üye	ülkeler	arasında	uyumlu	sivil	havacılık	politikaları	geliştirmek	
	
• ICAO	ve	EU	ile	ortak	çalışma	alanlarında	etkin	işbirliğinde	bulunmak	
	
• Üye	ülkeler	ile	üye	olmayan	ülkeler	arasında	politik	konularda	ortak	anlayış	

geliştirilmesine	yönelik	çalışmalarda	bulunmak	
	
• Emniyetli	 ve	 etkin	 	 bir	 Avrupa	 hava	 taşımacılık	 sistemi	 için	 politikalar	

geliştirmek	
	

		ULUSLARARASI	SİVİL	HAVA	SEYRÜSEFER	HİZMETLERİ	ORGANİZASYONU	(CANSO)	

Uluslararası	 Sivil	 Hava	 Seyrüsefer	 Hizmetleri	 Organizasyonu	 (CANSO	 -	 Civil	 Air	 Navigation	
Services	 Organisation),	 1998	 yılında,	 Hava	 Seyrüsefer	 Hizmet	 Sağlayıcılarının	 uluslararası	
haklarını	temsil	etmek	üzere	kurulmuştur.	Merkezi	Amsterdam/Hollanda’da	bulunan	CANSO	
halen,	 37’si	 Hava	 Seyrüsefer	 Hizmet	 Sağlayıcısı	 ve	 tam	 üye	 olmak	 üzere,	 havacılık	
endüstrisindeki	toplam	68	organizasyonu	temsil	etmektedir.		

	 CANSO’nun	temel	hedefleri	şunlardır:	

• Hava	seyrüsefer	hizmetlerinde	emniyet,	verimlilik	ve	mali	etkinliği	artırmak;	

• Temel	endüstriyel	konulara	ortak	yaklaşımlar	getirmek;	
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• Gelecekteki	 teknolojinin	 seçimi	 ve	 uygulanmasında	 yardımcı	 olmak,	
performans	 ölçütleri	 üzerinde	 mutabakata	 varılmasını	 sağlamak	 ve	 bilgi	
değişimi	vasıtasıyla	üyelerini	sağladıkları	hizmetlerde	desteklemek;	

• Üyelerini,	müşteri	odaklı	hizmet	sağlamaları	için	desteklemek;	

• İlgili	 uluslararası	 topluluklarda,	 üyelerinin	 görüşleri	 ve	 çıkarları	
doğrultusunda	üyelerini	temsil	etmek;	

• Hava	 seyrüsefer	 hizmetlerinin	 emniyetli,	 kaliteli	 ve	 uygun	 maliyetle	
sağlandığına	dair	uluslararası	tanıtımı	sağlamak.	

	

Kuruluşumuz	da	Hava	Seyrüsefer	Hizmetlerindeki	uluslararası	etkinliğin	ve	hizmet	kalitesinin	
artırılması	amacı	ile	2005	Nisan	ayında	CANSO’ya	tam	üye	olmuştur	
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			MİLLİ	MEVZUAT	ÇERÇEVESİNDE	MEVCUT	DURUM	

							TÜRK	SİVİL	HAVACILIK	KANUNU	

14	Ekim	1983	tarih	ve	2920	sayılı	Türk	Sivil	Havacılık		kanunu		“devamlı	ve	hızlı	bir	gelişme	
gösteren,	ileri	teknolojinin	uygulandığı,	sürat	ve	emniyet	faktörlerinin	büyük	önem	taşıdığı	
sivil	havacılık	sahasındaki	faaliyetlerin	ulusal	çıkarlarımız	ve	uluslararası	ilişkilerimize	
uygun	bir	şekilde	düzenlenmesini	sağlamayı”	amaçlamakta	olup,	kamu	kurum	ve	kuruluşları	
ile	gerçek	ve	özel	hukuk	tüzel	kişilerinin	havacılık	sahasındaki	faaliyetlerini	kapsamaktadır.	

Aynı	 kanunun;41.maddesi,	 “Ulaştırma	 Bakanlığı	 uçuş	 güvenliğinin	 sağlanması	 amacı	 ile	
havaalanlarında	 hava	 trafik	 kontrolü,	 haberleşme,	 seyrüsefer	 tesisleri	 ve	 kolaylıkları,	
meteoroloji	 hizmetleri,	 ışıklandırma,	 engellerin	 ortadan	 kaldırılması	 gibi	 hizmetlerin	
planlanmasını,	 programlanmasını	 ve	 prensiplerini	 tespit	 ve	 temin	 eder.	 Bu	 hizmetlere	
ilişkin	 tesis	 ve	 sistemlerin	 çağdaş	 teknolojiye	 uygun	 şekilde	 Bakanlığa	 bağlı	 veya	 ilgili	
kuruluş	vasıtasıyla	tesisini	sağlar”	……………..	

Buna	 bağlı	 olarak	 ,	 42,43,44,45	 ve	 46.	 maddelerinde	 özetle;	 “Ulaştırma	 Bakanlığı.....Türk	
hava	 sahasında	 hava	 trafiğinin	 güvenli,süratli	 ve	 düzenli	 bir	 şekilde	 yürütülmesi	
,haberleşmenin	 ve	 bilgi	 akışının	 sağlanması.........	 amacı	 ile	 çağdaş	 teknolojiye	 uygun	
olarak	gerekli	önlemleri	alır”	denmektedir.		
	
	

					DHMİ	ANA	STATÜSÜ	

8	Kasım	1984	tarihinde	Resmi	Gazetede	yayımlanarak	yürürlüğe	giren	DHMİ	ana	statüsünün;	
Kuruluşun	 Amaç	 ve	 Faaliyet	 Konuları	 başlıklı	 4	 nolu	 maddesinde	 belirtildiği	 üzere;”Sivil	
havacılık	 faaliyetlerinin	 gereği	 olan,...........	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmetlerinin	
ifası,seyrüsefer	 	 sistem	ve	kolaylıklarının	kurulması,işletilmesi,bu	 faaliyetler	 ile	 ilgili	diğer	
tesis	 ve	 sistemlerin	 kurulması	 işletilmesi	 ve	 modern	 havacılık	 düzeyine	 çıkarılmasını	
sağlamak”	görev	ve	sorumluluğu	Genel	Müdürlüğümüze	verilmiştir.	
	
Aynı	maddenin	6.bendinde	ise	Sivil	Havacılık	ihtisas	alanlarında,dünya	standartlarına	göre	
personel	 yetiştirmek	 üzere	 eğitim	 tesisleri	 kurmak	 ve	 işletmek	 görevi	 de	 Kuruluşumuza	
verilmiştir.	
	
Devlet	Hava	Meydanları	 İşletmesi	Genel	Müdürlüğü,	Ulaştırma	Bakanlığı	 ile	 ilgili	4046	sayılı	

kanunla	 da	 hizmetleri	 imtiyaz	 kapsamına	 alınmış	 olup	 ana	 statüsü	 gereği	 sivil	 havacılık	

faaliyetlerinin	 temeli	 olan	 Hava	 Seyrüsefer	 Hizmetlerinin	 yerine	 getirilmesi	 görevi	 ve	

sorumluluğu	verilmiştir	

			YASAL	YÜKÜMLÜLÜKLER	

14	 .10	 .1983	 tarih	 ve	 2920	 sayılı	 Türk	 Sivil	 Havacılık	 Kanunu	 ve	 DHMİ	 ana	 statüsü	 gereği	
Kuruluşumuza	 verilen	 yetki	 ve	 sorumluluklar	 çerçevesinde,	 Sivil	 Havacılık	 faaliyetlerinin	
gereği	olan	Hava	Trafik	Yönetim	(ATM)	hizmetlerinin	ifası	 ile	söz	konusu	hizmetlerin	uluslar	
arası	 (ICAO	 /	 EUROCONTROL)	 anlaşmalar	 /	 sözleşmeler,	 yükümlülükler	 doğrultusunda	
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kalitesinin	 artırılması,	 emniyetli	 ,	 düzenli	 ve	 hızlı	 bir	 şekilde	 yerine	 getirilmesi	
amaçlanmaktadır.	

DHMİ	Genel	Müdürlüğü	Ana	Statüsü	ile	belirlenmiş	hava	seyrüsefer	hizmetlerinin	sağlanması	
kapsamındaki	yükümlülükler	;		

• 2920	 sayılı	 Sivil	 Havacılık	 kanunu	 ve	 DHMİ	 ana	 sözleşmesi	 gereği	 hava	
seyrüsefer	hizmetlerini	yürütmek	amacıyla,	hava	sahası,	hava	koridorlarının	etüt	
ve	planlamasını	yapmak.	

	
• Hava	 araçlarının	 birbirleri	 ve	 manialarla	 	 çarpışmadan,	 gecikmesiz	 ve	 düzenli	

uçuşlarını	 temin	 amacıyla	 	 Hava	 Trafik	 Kontrol	 Hizmetlerini	 planlamak,	
yürütmek.	

	
• 	Havalimanları	 ve	 Havaalanları	 için	 aletli	 alçalma	 kalkış	 ve	 iniş	 rotalarını	

hazırlamak.		
	
• Uçuş	güvenliği	ile	ilgili	olarak	SSY	cihaz	ve	sistem	ihtiyaçlarını	tespit	etmek.	
	
• Bu	sistemlerin	uçuş	kontrolünü	yapmak.		
	
• Havacılıkla	ilgili	muhabere	hizmetlerini	yürütmek	
	
• Hava	 seyrüsefer	 personelinin	 istihdam,	 yerleştirme	 ve	 eğitim	 planlamasını	

yapmak.	
	
• Uçuş	emniyetini	en	üst	düzeyde	tutacak	gerekli	tedbirleri	almak.			
	
• Her	 türlü	 hava	 hadisesinin	 değerlendirilmesini	 yapmak,	 sonuçlarına	 uygun	

tedbir	almak	
	
• 	Havacılık	 teknolojisindeki	 gelişmeleri	 takip	 ederek	 ilgili	 personelin	

adaptasyonunu	sağlamak.	
	
• Gelişmekte	olan	 teknolojiyi	 göz	önünde	bulundurularak,	 sistem	ve	donanımlar	

üzerinde	değişiklik	teklifleri	yapmak,	projeler	hazırlamak.	
	
• Ulaştırma	 Bakanlığı’na	 hava	 seyrüsefer	 planlamaları	 	 hakkında	 önerilerde	

bulunmak	
	
• Uluslararası	 Hava	 Seyrüseferinin	 güven,	 düzen,	 kalite	 ve	 verimliliğini	 artırmak	

için	gerekli	bilgi	akışını	sağlamak	üzere	havacılık	yayınlarını	(AIP,	AIP	AMDT,	AIP	
SUP,	AIC,		NOTAM	vb.)	zamanında	yayımlamak.	

	
• Uçuşlara	ilişkin	uçuş	planı	ve	permi	bilgilerini	takip	etmek	ve	düzenlemek.	
	
• Arama	 ve	 Kurtarma	 hizmetlerinin	 ulusal	 ve	 uluslararası	 Kuruluşlarla	

koordinasyonunu	sağlamak.		
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• Hava	hadiselerini	incelemek,	değerlendirmek,	neticelendirmek		

	
• Gelişmekte	 olan	 teknoloji	 göz	 önüne	 alınarak	 cihaz,	 sistem	 ve	 donanımlar	

üzerinde	 gerekli	 değişiklik	 tekliflerini	 yapmak	 ve	 bunlar	 üzerinde	 projeler	
hazırlamak.	

	
• Hava	 Limanları	 ve	 Havaalanlarında	 hava	 seyrüseferinin	 sağlanmasına	 ilişkin	

denetimlerde	bulunmak,	
	
• Yurt	 içi	 ve	 yurt	 dışı	 havacılık	 kuruluşları	 ile	 daimi	 temas	 sağlamak,	 bilgi	 alış	

verişinde	 bulunmak,	 hizmet	 alanı	 ile	 ilgili	 seminer,	 toplantı,	 eğitime	 yönelik	
faaliyetlerde	bulunmak	ve	katılım	sağlamak.		

	
• Hava	sahasının	etkin	kullanımı	için	sivil/asker	koordinasyonunu	geliştirmek.	

	
EUROCONTROL	(Avrupa	Hava	Seyrüsefer	Güvenliği	Teşkilatı)	 ile	 ilgili	 işlemlerin	
adı	geçen	Teşkilatın	uluslararası	sözleşmesi	(Çok	Taraflı	Anlaşma	ve	Revizelerle	
birlikte)	 ve	 mevzuatları	 çerçevesinde	 yürütülmesini	 sağlamak.	 Yol	 ücretlerine	
esas	 teşkil	 eden	 trafik	 bilgilerinin,	 EUROCONTROL	 Teşkilatına	 gönderilmesi	 ve	
Ülkemize	ait	Milli	Maliyet	tespit	çalışmalarının	yürütülmesini	sağlamak.			

	
	
• KKTC	 ve	 Ercan	 tavsiyeli	 hava	 sahasına	 ilişkin	 olarak	 hava	 sahası	 düzenleme	

çalışmalarını,	 hava	 trafik	 hizmetlerinin	 koordinasyonunu	 yürütmek;	 tüm	
havacılık	 bilgilerini	 ICAO	 formatına	 göre	 hazırlamak,	 baskı	 ve	 dağıtımını	
sağlamak.	

	
• 	
								Kalite	Yönetim	Sistemi	konularındaki	çalışmaları	takip	ederek	sistem	kurulması,	

geliştirilmesi	ve	idamesi	hususlarında	faaliyetlerde	bulunmak.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



83

	

	 16	

HAVA		SEYRÜSEFER		HİZMETLERİ	

Hava	 Seyrüsefer	 Hizmetleri	 aşağıda	 yer	 alan	 tabloda	 da	 belirtildiği	 üzere	 5	 temel	 hizmet	
kategorisi	 	 altında	 ifa	edilmektedir.	Ülkemiz	Hava	Seyrüsefer	Hizmet	 sağlayıcısı	Kuruluş	olarak	
Devlet	 Hava	 Meydanları	 İşletmesi	 Genel	 Müdürlüğü	 (DHMİ);	 Hava	 Trafik	 Yönetim	 (ATM),	
Haberleşme/Navigasyon/Gözetim	 (CNS)	 ve	 Havacılık	 Bilgi	 Yönetim	 (AIM)	 hizmetlerini	 kendi	
bünyesinde	 sağlamakla	 birlikte,	 Meteoroloji	 ve	 Arama/Kurtarma	 Hizmetlerini,	 Meteoroloji	
Genel	Müdürlüğü	 ve	 Denizcilik	Müsteşarlığı	 (Ana	 Arama	 Kurtarma	 Koordinasyon	Merkezi)	 ile	
koordinasyon	sağlayarak	ifa	etmektedir.	

	

Hava	trafiğinin	emniyetli,	düzenli	ve	en	az	gecikme	ile	akışını	sağlamak,	sivil/asker	tüm	hava	
araçlarının	her	koşul	altında	birbirleri	veya	manialarla	çarpışmadan	uçuşlarını	temin	ederek,	
sevk	 ve	 idare	 etmek	 amacıyla	 Türk	 hava	 sahası	 ve	 Havalimanları/	 Havaalanlarında	 Hava	
Seyrüsefer	Hizmetleri	üst	başlığı	altında	verilen	Hava	Trafik	Yönetim	Hizmetleri;	

HAVA	TRAFİK	YÖNETİMİ-	AIR	TRAFFIC	MANAGEMENT	(ATM	):	

Uçakların	 tüm	 operasyon	 safhaları	 boyunca	 emniyetli	 ve	 etkin	 olarak	 hareket	 edebilmelerini	
amaçlayan	Hava	Trafik	Yönetimi:	
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Hava	Trafik	Hizmetleri	(ATS);	

								Hava	Trafik	Kontrol	Hizmeti	 (ATC);Gerek	uçaklar	arasında	gerekse	uçaklar	 ile	her	türlü	
manialar	arasında	çarpışmaların	önlenmesi	,	hızlı	ve	düzenli	hava	trafik	akışının	sağlanması,	

								Uçuş	Bilgi	Hizmeti	(FIS):	Uçuşların	emniyetli	ve	etkili	bir	biçimde	yürütülmesi	için	faydalı	
tavsiye	ve	bilgilerin	sağlanması,		

								İkaz	 Hizmeti(Alerting):	 Arama	 kurtarmaya	 ihtiyaç	 duyan	 uçakla	 ilgili	 olarak,	 ilgili	 tüm	
kuruluşların		uyarılması	/	yardımcı	olunması,	

							Hava	Sahası	Yönetimi	 (ASM):	Hava	sahasının	etkin	kullanılması	amacıyla	kullanıcı	 (sivil-
asker)	talepleri	doğrultusunda	paylaşım,	koordine	ve	kontrolünün	sağlanması,	

									Hava	 Trafik	 Akış	 ve	 Kapasite	 Yönetimi(ATCFM):	 Hava	 trafik	 talebi	 ile	 Hava	 Trafik	
Kontrol	sistem	kapasitesi	arasında	sürekli	olarak	denge	kurmayı	amaçlayan	taktik	ve	stratejik	
planlama	çalışmalarını	kapsamaktadır.	

	

																																								

HAVA	TRAFİK	HİZMETLERİ	/	AIR	TRAFFIC	SERVICES:	

OTORİTENİN	TESİSİ:												
	
										ICAO’ya	üye	Devletler,	hava	trafik	hizmetlerinin	sağlanacağı	meydanları	ve	hava	sahası	
bölümlerini,	 üzerinde	 hükümranlık	 haklarına	 sahip	 oldukları	 sınırlara	 göre	 ve	 Annex	 11	
hükümlerine	 uygun	 olarak	 belirleyeceklerdir.	 Bundan	 sonra	Üye	Devletler,	 bir	 devletin	 ikili	
anlaşmalar	yoluyla	kendi	sınırları	üzerine	uzanan	uçuş	bilgi	bölgelerinde,	kontrol	sahalarında	
veya	 kontrol	 zone’larda	 hava	 trafik	 hizmetlerinin	 tesisi	 ve	 sağlanması	 sorumluluğunun	 bir	
başka	 devlete	 devredilmesi	 durumu	 hariç	 hava	 trafik	 hizmetlerini	 ICAO	 Annex	 11	
hükümlerine	uygun	olarak	tesisini	ve	sağlanmasını	düzenleyeceklerdir.	
	

Eğer	bir	devlet	kendi	sınırları	üzerinde	hava	trafik	hizmeti	sağlama	sorumluluğunu	diğer	
bir	 devlete	 devredecekse,	 bunu	 kendi	 milli	 hükümran	 haklarını	 ihlal	 etmeden	 yapar.	
Aynı	şekilde	bu	hizmetleri	sağlayacak	olan	devletin	sorumluluğu,	teknik	ve	operasyonel	
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konularla	 sınırlı	 olup,	 ilgili	 hava	 sahasını	 kullanan	 hava	 araçlarının	 hızlandırılması	 ve	
emniyeti	konularının	dışına	çıkamaz.	
	Ayrıca,	 sorumluluğu	 devreden	 devletin	 sınırları	 içinde,	 sorumluluğu	 üstlenen	 devlet;	
karşılıklı	 olarak	 mutabakata	 varılmış	 her	 iki	 tarafında	 gerekli	 gördüğü	 kolaylıkları	 ve	
hizmetleri	 sağlayacaktır.	 Bunların	 dışında,	 sorumluluğu	 devreden	 devletin,	 önceden	
herhangi	 bir	 bildirimde	 /	 müzakerede	 bulunmadan	 	 sorumluluğu	 	 üstlenen	 devletten	
hava	trafik	hizmetleri	tesisi	ve	sağlama	sorumluluğunu	durdurması	veya	iptal	etmesini	
istememesi	 beklenir.	 Her	 iki	 devlet	 arasındaki	 anlaşmayı	 herhangi	 bir	 zamanda	 sona	
erdirebilirler.	

	
								Hava	 trafik	 hizmetlerinin	 sağlanacağı,	 üzerinde	 hükümranlık	 haklarının	 belirlenmediği	
hava	sahaları	veya	açık	denizler	üzerindeki	hava	sahası	bölümleri,	bölgesel	hava	seyrüsefer	
anlaşmaları	esaslarına	göre	belirlenecektir.	Bu	tür	hava	sahalarının	bölümleri	üzerinde	hava	
trafik	 hizmeti	 sağlama	 sorumluluğunu	 kabul	 eden	 bir	 üye	 devlet,	 hizmetlerinin	 tesisini	 ve	
sağlanmasını	ICAO	Annex	11	hükümlerine	göre	düzenleyecektir.	
	

	“Bölgesel	hava	seyrüsefer	anlaşmaları”	deyimi	Bölgesel	Hava	Seyrüsefer	Toplantılarının	
tavsiyeleri	üzerine	bu	ICAO	konseyi	tarafından	onaylanmış	anlaşmalar	anlamındadır.	
Açık	 denizler	 veya	 üzerinde	 hükümranlık	 haklarının	 belirlenmediği	 hava	 sahaları	
üzerinde	 hava	 trafik	 hizmetlerini	 sağlama	 sorumluluğunu	 üstlenen	 üye	 devletin	
standart	ve	tavsiye	edilmiş	pratiklerin	uygulanmasını	yetkisi	altındaki	hava	sahaları	için	
belirlenmiş	pratiklere	uygun	bir	şekilde	yapacağını	belirtir.	

	
								Hava	Trafik	hizmetlerinin	sağlanacağına	karar	verildiğinde	ilgili	devletler	bu	hizmetleri	
sağlayacak	sorumlu	otoriteyi	belirleyeceklerdir.	
	

-	Bu	hizmetlerin	tesisi	ve	sağlanmasından	sorumlu	otorite,	bir	devlet	veya	uygun	bir	
kuruluş	olabilir.		
-	Uluslararası	uçuşların	bir	bölümü	veya	tamamı	için	hava	trafik	hizmetlerinin	tesisi	ve	
sağlanması	sırasında	ortaya	çıkabilecek	durumlar	aşağıdaki	şekillerdedir.	

	
1.Durum:	ve	Bir	devletin	kendi	hükümranlığı	altındaki	hava	sahası	içinde	yer	alan	hava	trafik	
hizmetlerini	tesis	edildiği	ve	sağladığı	bir	yol	veya	bir	yol	parçası	içinde	
	
2.Durum:	Bir	devletin	hükümranlığı	altındaki	hava	sahsı	içinde	yer	alan	fakat	ikili	anlaşma	ile	
hava	trafik	hizmetlerinin	tesisi	ve	sağlanması	sorumluluğu	bir	başka	devlete	devredilmiş	bir	
yol	veya	bir	yol	parçası	içinde	
3.Durum:	Bir	devletin	hava	 trafik	hizmetlerinin	ve	sağlanması	 sorumluluğunu	üzerine	aldığı	
açık	 denizler	 üzerinde	 veya	 hükümranlık	 haklarının	 belirlenmediği	 hava	 sahaları	 içinde	 yer	
alan	bir	yol	parçası	içinde	sağlanacaktır.	
	



86

	

	 19	

	
	
Annex	 11‘in	 amaçları	 doğrultusunda,	 hava	 trafik	 hizmetlerinin	 tesisi	 ve	 sağlanması	 için	
sorumlu	otoriteyi	tespit	eden	devlet;	
1.	Durumda:	Hava	sahasının	ilgili	parçası	üzerinde	hükümranlık	hakkına	sahip	olan	devleti	
2.	Durumda:	Hava	trafik	hizmetlerinin	tesisi	ve	sağlanması	sorumluluğu	kendisine	devredilen	
devleti	
3.	Durumda:	Hava	 trafik	hizmetlerinin	 tesisi	 ve	 sağlanması	 sorumluluğu	kabul	eden	devleti	
temsil	eder.	
Hava	 trafik	 hizmetlerinin	 sağlandığı	 hava	 sahaları	 içinde,	 bu	 hizmetlerden	 yararlanılması	
amacıyla	gerekli	tüm	bilgilerde	yayınlanacaktır.	
	

	
	
	

HAVA	TRAFİK	HİZMETLERİNİN	AMAÇLARI:	
1- Uçaklar	arasında	çarpışmayı	önlemek	
2- Manevra	 sahasındaki	 uçakların	 birbirleriyle	 ve	 manevra	 sahasında	 üzerindeki	

manialarla	çarpışmalarını	önlemek	
3- Düzenli	ve	hızlı	bir	trafik	akışı	sağlamak	
4- Uçuşların	 emniyetli	 ve	 etkin	 bir	 biçimde	 sürdürülmesi	 amacıyla	 faydalı	 tavsiye	 ve	

bilgileri	sağlamak	
5- Arama	 kurtarmaya	 ihtiyaç	 duyan	 uçakla	 ilgili	 olarak	 ilgili	 kuruluşları	 uyarmak	 ve	

istendiğinde	kuruluşlara	yardımcı	olmak	
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			HAVA	TRAFİK	HİZMET	BÖLÜMLERİ:	
	
Hava	Trafik	Hizmetleri	aşağıda	belirtilen	üç	ana	hizmeti	kapsar	
	

A- Hava	Trafik	Kontrol	Hizmeti:	1,	2	ve	3.	maddede	yer	alan	amaçları	 gerçekleştirmek	
üzere	bölümlenmiş	üç	ana	hizmeti	kapsar;	

		a-Saha	Kontrol	Hizmeti:	1	ve	3.	maddede	yer	alan	amaçları	 gerçekleştirmek	üzere	
kontrollü	 uçuşlara	 b	 ve	 c	 	maddelerinde	 yer	 alan	 kısımları	 dışında	 kalan	 bölümüne	
sağlanan	hava	trafik	kontrol	hizmetini	
		b-Yaklaşma	Kontrol	Hizmeti	 :	 1	 ve	 3.	maddede	 yer	 alan	 amaçları	 gerçekleştirmek	
üzere	kontrollü	uçuşlara	iniş	/	kalkış	la	ilgili	kısımlarında	sağlanan	hava	trafik	kontrol	
hizmetini	
		c-Meydan	Kontrol	Hizmeti:	 1,	 2	 ve	 3.	maddede	 yer	 alan	 amaçları	 gerçekleştirmek	
üzere	meydan	trafiğine	sağlanan	hava	trafik	kontrol	hizmetini	tanımlar	

	B-	 Uçuş	 Bilgi	 Hizmeti:	 4.	 maddede	 yer	 alan	 amacı	 gerçekleştirmek	 üzere	 sağlanan	
hizmeti	

C	 İkaz	 Hizmeti:	 5.	 maddede	 yer	 alan	 amacı	 gerçekleştirmek	 üzere	 sağlanan	 hizmeti	
tanımlar	

	
HAVA	TRAFİK	HİZMETLERİNE	DUYULAN	İHTİYACIN	BELİRLENMESİ:	

													Hava	Trafik	Hizmetlerine	duyulan	ihtiyaçların	belirlenmesi	amacıyla	aşağıda	belirtilen	temel	
faktörler	göz	önüne	alınmaktadır.		

1- Mevcut	Hava	Trafiğinin	Tipi	
2- Hava	Trafiğinin	Yoğunluğu	
3- Meteorolojik	Şartlar	
4- İlgili	olabilecek	diğer	faktörler	.	

	
HAVA	TRAFİK	HİZMETİ	SAĞLANACAK	ÜNİTELERİN	TESİSİ	ve	BELİRTİLMESİ	
	
									Bir	uçuş	bilgi	bölgesi	içindeki	uçuş	bilgi	hizmeti	ve	ikaz	hizmeti	sağlama	sorumluluğu	bu	
hizmeti	 yerine	 getirmek	 için	 yeterli	 kolaylıklara	 sahip	 bir	 hava	 trafik	 kontrol	 ünitesince	
verilmedikçe	 uçuş	 bilgi	 hizmeti	 ve	 ikaz	 hizmeti	 sağlamak	 üzere	 uçuş	 bilgi	 merkezleri	
kurulacaktır.	
	
										Hava	 Trafik	 Kontrol	 Üniteleri,	 kontrol	 sahaları,	 kontrol	 zone’lar	 ve	 kontrollü	
Meydanlarda	hava	trafik	kontrol	hizmeti	ile	uçuş	bilgi	hizmeti	ve	ikaz	hizmeti	sağlamak	üzere	
tesis	edilecektir.	
	
								Hava	Trafik	Hizmetlerinin	sağlanacağı	hava	sahalarının		belirlenmesi,	milli	sınırlardan	çok	
yolların	yapısal	özellikleri	ve	etkin	hizmet	için	duyulan	ihtiyaçlara	göre	belirlenmelidir.	Hava	
Trafik	 Hizmetlerini	 sağlamayı	 kolaylaştırması	 durumunda	 hava	 sahalarının	 milli	 sınırlar	
boyunca	 ayrılması	 amacıyla	 bölgesel	 anlaşmalar	 yapılması	 önerilir.(	 Hava	 sahalarının	 düz	
çizgilerle	 ayrılmalarını	 sağlayan	 anlaşmalar	 en	 uygun	 anlaşmalardır.)	 Milli	 sınırlar	 referans	
alınarak	 yapılan	 hava	 sahaları	 ayrımında	 uygun	 yerlerde,	 üzerinde	 karşılıklı	 anlaşmaya	
varılmış	transfer	noktalarına	ihtiyaç	vardır.	
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UÇUŞ	BİLGİ	BÖLGELERİ	:	
- Uçuş	Bilgi	Bölgeleri	,	o	bölgede	hizmete	sunulan	bütün	hava	yolu	yapısını	kapsayacak	

şekilde		tanımlanacaktır.	
- Bir	uçuş	bilgi	bölgesi,	üst	uçuş	bilgi	bölgesi	şeklinde	sınırlandırma	olmadığında	bütün	

hava	sahalarını,	yatay	limitleri	ile	birlikte	içerecektir.	
- Bir	uçuş	bilgi	bölgesi	üst	uçuş	bilgi	bölgesi	ile	sınırlandırıldığında,	üst	uçuş	bilgi	bölgesi	

için	belirlenen	alt	limit,	uçuş	bilgi	bölgesinin	üst	limitini	teşkil	edecek	ve	Annex	2	‘de	
belirtilen		VFR	bir	uçuş	seviyesi	ile	çakışacaktır.	

- Üst	bir	uçuş	bölgesi	için	belirlenen	usullerin	alt	uçuş	bölgesi	için	belirlenen	usuller	ile	
aynı	olması	gerekli	değildir.	

- 	
KONTROL	SAHALARI:	

- Hava	 Koridorları	 (	 ATS	 Route,	 RNAV	 route,	 SIDs	 ve	 STARs	 )	 ve	 Terminal	 Kontrol	
sahaları	da	dahil	olmak	üzere,	kontrol	sahaları,	hava	trafik	kontrol	hizmeti	sağlanacak	
IFR	uçuşların	uçuş	güzergahlarının	tamamını	ya	da	bir	kısmını	kapsayacak	şekilde	ve	
normal	 olarak	 o	 bölgede	 kullanılan	 seyrüsefer	 yardımcı	 cihazlarının	 kapasiteleri	 göz	
önünde	bulundurularak	tesis	edilen	sahalardır.	

	
- Bir	 Kontrol	 sahasının	 alt	 limitinin	 yüksekliği	 su	 veya	 yer	 seviyesinden	 200	m	 /	 700	

ft’den	 az	 olmayacak	 şekilde	 tesis	 edilmelidir.(	 Bu	 bir	 kontrol	 sahasının	 alt	 limitinin	
daimi	olarak	tek	bir	değer	şeklinde	belirlenmesi	anlamı	taşımamaktadır.)	
	
Ayrıca,	 bir	 kontrol	 sahasının	 alt	 limiti	 ,	 bu	 limitin	 altındaki	 VFR	 uçuşlara	 hareket	
serbestliği	 kazandırmak	 istendiğinde	 ve	 pratik	 olduğunda	 	 belirtilen	 minimum	
yükseklikten	 daha	 yukarıda	 tesis	 edilmeli,	 kontrol	 sahasının	 alt	 limiti	 deniz	
seviyesinden	 900	 m	 /	 3000	 ft’den	 daha	 yukarıda	 tesis	 edilmiş	 ise	 ANNEX	 2’	 de	
belirtilen	VFR	bir	uçuş	seviyesi	ile	çakışmalıdır.	
	
Bir	 üst	 limitin	 üzerinde	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	 sağlanmayacaksa	 ya	 da	 kontrol	
sahası	bir	üst	kontrol	sahasının	altında	tesis	edilmiş	ise,	bu	kontrol	sahası	için	bir	üst	
limit	belirlenecek	ve	üst	kontrol	sahasının	alt	limiti	ile	çakışacaktır.	
	

KONTROL	ZONE’LAR:	
																							Kontrol	 zone’ların	 yan	 limitleri,	 en	 azından	 IFR	 uçuşların	 aletli	 meteorolojik	

koşullarda	 bir	 meydana	 geliş	 ve	 kalkışlarında	 kullanılan	 ve	 kontrol	 sahası	 içinde	
olmayan	 	 bölümlerini	 de	 kapsayacak	 şekilde	 bir	 meydanın	 	 veya	 ilgili	 meydanların	
merkezinden	yaklaşmanın	yapılacağı	yönde	en	az	5	NM	olacak	şekilde	belirlenmelidir.	
(Bir	kontrol	zone		birbirine	yakın	durunda	olan	iki	veya	daha	fazla	meydan	içerebilir.)	

	
																							Eğer	bir	kontrol	zone	bir	kontrol	sahasının	yanal	limitleri	içinde	tesis	edilmiş	ise	bu	

kontrol	 zone’nun	 	 dikey	 limiti	 yer	 yüzeyinden	 kontrol	 sahasının	 alt	 limitine	 kadar	
uzatılacaktır.(	 İstenildiğinde	 kontrol	 sahasının	 alt	 limitinden	 daha	 yüksek	 bir	 üst	 limit	
belirlenebilir.	)	

															Eğer	bir	kontrol	zone	kontrol	sahasının	yan	limitleri	dışında	tesis	edilmiş	ise,	bir	
üst	 limit	 tesis	edilmelidir.Bir	kontrol	 zone’nun	üst	 limiti	üzerinde	 tesis	edilmiş	kontrol	
sahasının	 alt	 limitinden	 daha	 yüksek	 bir	 seviyede	 tesis	 edilecek	 ise,	 veya	 bir	 kontrol	
zone	 kontrol	 sahasının	 yanal	 limitleri	 dışında	 	 yer	 alıyorsa	 belirlenecek	 üst	 limit	
pilotlarca	 kolayca	 tanımlanacak	 bir	 seviye	 olmalı	 /	 deniz	 seviyesinden	 900	m	 /	 3000	
ft’den	 daha	 yukarıda	 belirlenmiş	 ise	 ANNEX	 2’	 de	 belirtilen	 VFR	 bir	 uçuş	 seviyesi	 ile	
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çakışmalıdır.	 (Bu	öneri,	 uygulandığı	 takdirde,	 belirlenen	VFR	uçuş	 seviyesinin	 	mahalli	
atmosferik	basınç	değişikliği	nedeniyle	azalarak	su	veya	yer	seviyesinden	200	m	/	700	
ft’in	altına	düşmeyecek	şekilde	tespit	edilmesi	gerektiğini	vurgular).	
şekilde	belirlen	sahalardır.		

ESNEK	HAVA	SAHASI	YAPILARI:	
	
											Koşullu	Yollar	/	Conditional	Routes	CDR’s	:	Daimi	olmayan	ATS	Koridorları	veya	belirli	
koşullar	 altında	 planlanan	 ve	 kullanılan	 yol	 bölümleridir.Koşullu	 yollar	 	 ATS	 yol	 ağınını	
tamamlamak	için	potansiyel	ayırım	sahaları	boyunca	tesis	edilirler.Koşullu	yollar	3	kategoride	
tahsis	edilirler.	

	
- Kategori	1	CDR:	Daimi	olarak	planlanan	koşullu	yollardır	
- Kategori	II	CDR:	Daimi	olmayan,	planlanabilir	koşullu	yollardır	
- Kategori	III	CDR:	Planlanamaz		koşullu	yollardır	sadece	anlık	kısa	süreli	kullananımlar	için	

tahsis	edilirler.								CDR’lar		ya	belirli	düzenli	zamanlar	için	ulusal	AIP’ler	yoluyla	ve	/		veya	
günlük	olarak	koşullu	yol	temin	mesajları	 ile(	CRAM’ler	)	 içersinde	derlenmiş	ulusal	hava	
sahası	kullanım	planları	yoluyla	uygun	hale	getirebilirler.	

- Geçici	olarak	tahsis	edilmiş	sahalar	/	Temporary		Segregated	Areas	TSA:	Özel	kullanıcıların	
ayrıcalıklı	kullanımı	amacıyla	geçici	olarak	rezerve	edilmiş	sahalardır.	

- Karşı	sınır	Sahaları	/	Cross-Border	Areas	CBA	:	Uluslar	arası	sınırlar	üzerinde	geçici	olarak	
tesis	edilmiş	sınırın	her	 iki	 tarafında	da	yürütülecek	operasyonel	uçuşlara	 imkan	vermek	
amacıyla	devletler	tarafından	tesis	edilmiş	sahalardır.	

- Azaltılmış	 Koordinasyon	 Hava	 Sahası	 /	 Reduced	 Coordination	 Airspace	 RCA:	
Operasyonel	 Hava	 Trafiğinin	 azaldığında	 ya	 da	 sona	 erdiğinde	 sivil	 /	 asker	
koordinasyonuna	gerek	kalmaksızın	genel	hava	trafiğinin	(GAT)		ATS	yol	yapısının	dışında	
uçmasını	sağlamak	amacıyla	tesis	edilmiş	sahalardır.	

- Fonksiyonel	Hava	Sahası	Blokları	 /	 	 Functional	Airspace	Blocks	 	 FAB;	mevcut	hava	
sahası	 sınırlarına	 bakılmaksızın	 daha	 fazla	 bütünleştirilmiş	 hava	 sahası	 yönetimi	
sağlamaya	yönelik,	ihtiyaç	duyulan	operasyonel	gereklilikleri	temel	alan	bloke	edilmiş	
hava	sahası	olarak	tanımlanmaktadır	

- HAVA	SAHASI		SINIFLAMALARI:	

- ATS	Hava	Sahaları		aşağıda	belirtildiği	şekilde	belirlenmeli	/sınıflanmalıdır.	

- A	Sınıfı	Hava	Sahası:	Sadece	IFR	uçuşlara	izin	verilir,	tüm	uçuşlar	birbirinden	ayrılarak	
hava	trafik	kontrol	hizmeti	sağlanır.	

- B	Sınıfı	Hava	Sahası:	IFR	ve	VFR	uçuşlara	izin	verilir,	tüm	uçuşlar	birbirinden	ayrılarak	
hava	trafik	kontrol	hizmeti	sağlanır.	

- C	Sınıfı	Hava	Sahası:	IFR	ve	VFR	uçuşlara	izin	verilir,	tüm	uçuşlara	hava	trafik	kontrol	
hizmeti	 sağlanır.	 IFR	uçuşlar	hem	 IFR	hem	de	VFR	uçuşlardan	ayrılır.VFR	uçuşlar	 IFR	
uçuşlardan	ayrılarak,	diğer	VFR	uçuşlara	nazaran		sadece	trafik	bilgisi	sağlanır.	
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- D	Sınıfı	Hava	Sahası	IFR	ve	VFR	uçuşlara	izin	verilir,	tüm	uçuşlara	hava	trafik	kontrol	
hizmeti	sağlanır.IFR	uçuşlar	 	diğer	 IFR	uçuşlardan	ayrılır,	VFR	uçuşlara	nazaran	trafik	
bilgisi	sağlanır.VFR	uçuşlar	diğer	tüm	uçuşların	trafik	bilgisi	sağlanır.	

- E	Sınıfı	Hava	Sahası	 IFR	ve	VFR	uçuşlara	 izin	verilir.	 IFR	uçuşlara	hava	 trafik	kontrol	
hizmeti	 sağlanarak	 IFR	 uçuşlarla	 ayırma	 sağlanır.Tüm	 uçuşlara	 mümkün	 olduğunca	
trafik	bilgisi	verilir.	E	sınıfı	hava	sahası		Control	Zone’larda	kullanılmamalıdır.	

- F	 Sınıfı	 Hava	 Sahası	 IFR	 ve	 VFR	 uçuşlara	 izin	 verilir,	 hava	 sahasında	 uçan	 tüm	 IFR	
uçuşlar	 hava	 trafik	 tavsiye	 hizmeti,tüm	 uçuşlara	 istenildiğinde	 uçuş	 bilgi	 hizmeti	
sağlanır.	

- Not:	 Sağlanan	Hava	 trafik	 tavsiye	hizmeti	 normal	 olarak	hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	
sağlanana	kadar	geçici	bir	önlem	olarak	değerlendirilmelidir.	

- G	Sınıfı	Hava	Sahası:	IFR	ve	VFR	uçuşlara	izin	verilerek	istenildiğinde	uçuş	bilgi	hizmeti	
sağlanır.	

- Devletler,	 kendi	 ihtiyaçları	 doğrultusunda	 uygun	 hava	 sahası	 sınıflamalarını	
seçmelidirler.		

	

             HAVA	TRAFİK	HİZMET	BİRİMLERİ	ve	HAVA	SAHALARININ	TANIMLANMASI	
			
																Bir	 saha	 kontrol	 merkezi	 veya	 uçuş	 bilgi	 merkezi	 yakınındaki	 kaza	 ,	 şehir	 ya	 da	 coğrafik	 bir	

özelliğin	ismi	ile	tanımlanacaktır.	
																Bir	 meydan	 kontrol	 kulesi	 veya	 yaklaşma	 kontrol	 ofisi	 bulunduğu	 meydanın	 ismiyle	

tanımlanacaktır.	
															Bir	 kontrol	 zone,	 kontrol	 sahası	 veya	 uçuş	 bilgi	 bölgesi	 bulundukları	 hava	 sahasından	 sorumlu	

ünitenin	ismiyle	tanımlanacaktır	
	
													ATS	YOLLARININ	TANIMLANMASI	ve	TESİSİ	
	
																Bir	ATC	koridoru	tesis	edilecek	ise,	ATS	koridoru	boyunca	koruma	sahaları	ve	diğer	
										ATS	koridorlarıyla	olan	emniyetli	koruma	payları	sağlanmalıdır.	
	
															ATS	koridorları	sembollerle	tanımlanacaktır.	ATC	koridorları	ve		standart	kalkış	ve	geliş	yolları	

ile	ilgili		tanımlamalar	ve	usuller		aşağıda	tanımlanmaktadır.	
	

Koridor	 şeklinde	 tesis	 edilmiş	 bir	 kontrol	 sahası	 veya	 bu	 sahanın	 bir	 parçası	 olarak	
tanımlayacağımız	 ‘’Hava	 Yolları’’	 uçuştaki	 tüm	 uçaklarca	 kullanılan,	 Hava	 Trafik	 Akışının	
sağlandığı	 hava	 sahaları	 olup,	 TMA’lar	 ve	 Hava	 liman	 /	 meydanları	 arasında	 ulaşımın	
sağlanması	 amacıyla,	 Hava	 Trafik	 Kontrol	 hizmeti	 sağlanan	 IFR	 	 uçuşların,	 uçuş	
güzergahlarının	tamamını	veya	bir	bölümünü	kapsayacak	şekilde	ve	normal		olarak	o	bölgede	
kullanılan	seyrüsefer	yardımcı	cihazlarının	 (	VOR	/	NDB	/	DME	)	kapasiteleri	ve	yayınlarının	
uçaklarca	alınmasını	sağlayacak	irtifa	/	seviyeler	göz	önüne	alınarak	belirlenmektedir.	
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VOR	ile	BELİRLENEN	YOLLAR,	VOR	sistemi	performans	değerleri	içinde	kalmak	koşuluyla,	yol	
merkez	hattına	+/-5	NM	olarak	ilan	edilmiş	olmakla	birlikte,	şekil	1	ve	2’de	belirtildiği	üzere	
uçakların	koruma	sahaları	kontrol	edilerek	yol	minimaları	tespit	edilmektedir.(Belirlenen	en	
yüksek	manianın	en	az	1000	ft	üstünde	olmalıdır	)	
	

	
	

	
RNAV	 YOLLAR:	 Saha	 Seyrüsefer	 uçma	 kabiliyetinde	 olan	 uçakların	 kullanması	 amacıyla	
oluşturulmuş	yollar	olup	uçakların	belirlenmiş	 /	 istenilen	uçuş	 rotasında	 istasyon	 referanslı	
seyrüsefer	 yardımcı	 cihazların(	 VOR	 /	 DME	 /	 NDB	 )	 kaverajında	 veya	 yer	 istasyonlarından	
bağımsız	gerek	uçakta	bulunan	saha	seyrüsefer		sistemine	bağlı	olarak	gerekse	uydu	tabanlı	
belirlenmiş	koordinatlar	arasında	gerçekleştirilen	(	INS	/	GNSS	)	veya	her	iki	sistemin	beraber	
kullanımı	 ile	 tesis	 edilmiş	 saha	 seyrüsefer	 sistemi	 yollarıdır.	 RNAV	 yollar;	 Basic	 (temel	 ),	

VOR –A 

Frekans/Tanıtma 

Koordinatlar 

VOR –B 

Frekans/Tanıtma 

Koordinatlar 
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Precision	(hassas	)	ve	RNP(gerekli	seyrüsefer	performans	düzeyine	göre	)	RNAV	olmak	üzere	
3	şekilde	tesis	edilmektedir.	
	
	

 
HAVA	YOLU	TANITMALARI:	
ATS	 koridorlarını	 tanımlamak	 için	 çeşitli	 semboller	 kullanılmaktadır.	 Bu	 sembollerin	 amacı	
gelişen	 otomasyon	 sisteminin	 gereklerini	 göz	 önüne	 alınarak	 pilotlar	 ve	 ATS	 için	 aşağıda	
belirtilen	kolaylıkları	sağlamaktır.		
	

- Bir	yolu	tanımlamak	için		coğrafi	koordinatlar	kullanmaya	veya	başka	uygulamalar	
yapmaya	gerek		duymadan	ATS	koridorunu	açık	şekilde	belirtmeli	

- Bir	ATS	yol	yapısının	Hava	Sahasındaki	özel	dikey	yapısıyla	(	yol	miniması,	upper	/	
lower	tanımlamaları	)	ilgili	bilgileri	içermeli	

- ATS	yoluyla	ilgili	gerekli	hava	seyrüsefer	performans	düzeyini	belirtmeli	
- Bir	ATS	yolunun	Öncelikli	veya	yalnızca	hangi	uçak	tiplerince	kullanılacağını	

belirtmeli	
	

Tanıtma	sembollerinin	kullanılmasıyla	ilgili	yöntemler:	
										-		Bir	ATS	yolunu	basit	ve	benzersiz	şekilde	tanımlamalı	
										-		Gereksiz	tanımlamalara	yer	vermemeli	
										-		Yer	ve	hava	otomasyon	sistemlerince	kullanılabilir	olmalı	
										-		Pratik	kullanımda	mümkün	olduğunca	kısa	olmalı	
											-	Temel	değişiklikler	yapmadan	gelecekte	öngörülebilecek	gerekliliklere	cevap	verecek										

uygun	esneklikte	olmalıdır.	
	
Tanıtma	sembollerinin	kullanılması:	

- Tanıtımı	oluşturan	sembol	sayısı	mümkün	olduğunda,	en	fazla	5	karakter	olmalı	
hiçbir	şekilde	6	karakteri	geçmemelidir.	

- Temel	tamamlayıcı,	alfabedeki	bir	harfin	ve	bu	harften	sonra	1’den	999’a	kadar	
olan	sayılardan	birinin	kullanılması	ile	oluşturulmalıdır.	

	
	

Waypoint  

RNAV  

Artırılmış  

Dizayn İmkanı 

 

 

 

Havasahasının 

Optimum Kullanımı 

Dairesel 

Dönüşler 

 
 

 

 

Daralan  

Koruma 

Sahaları 

 

RNP  

Sınırlı 
Dizayn  

İmkanı 

Konvansiyonel 
Yollar 

 

 

 

Mevcut  
SS Cihazları  
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Kullanılacak	harfler	aşağıda	belirtilen	listeden	seçilmelidir;	
A) A,B,G,R	harfleri	ATS	yollarının	bölgesel	ağını	oluşturan	ve	saha	seyrüsefer	yolu	

olmayan	yollar	için	
B) L,M,N,P	harfleri	ATS	yollarının	bölgesel	ağını	oluşturan	saha	seyrüsefer	yolları	için	
C) H,J,V,W	harfleri	ATS	yollarının	bölgesel	ağını	oluşturmayan	ve	saha	seyrüsefer	yolu	

olmayan	yollar	için	
D) Q,T,Y,Z	harfleri	ATS	yollarının	bölgesel	ağını	oluşturmayan	saha	seyrüsefer	yolları	için	

kullanılmalıdır.	
	
Uygulaması	olan	yerlerde	temel	tanımlayıcıya	aşağıda	belirtilen	bir	ön	harf	eklenebilir;		
	

a) K		harfi	esas	olarak		helikopterler	için	tesis	edilmiş	alçak	seviye	yolunu	
	
b) U	harfi	yol	veya	yolun	bir	bölümünün	yüksek	hava	sahasında	tesis	edildiğini	

belirtmek	için	
	

c) S	harfi		yalnız	süpersonic	uçak	tarafından	kullanılmak	için	tesis	edilmiş	ve	
süpersonic	uçakların	ses	süratine	çıkış	ve	inişlerde	kullandıkları	yolları	belirtmek	
için	

	
Bölgesel	hava		seyrüsefer	anlaşmasıyla	ilgili	ATS	otoritesince	ön	görüldüğünde,	söz	konusu	
yolda	sağlanan	hizmeti	belirtmek	için,	bu	ATS	yolunun	temel	tanımlayıcısından	sonra	ilave	
edilen;	
	

a) F	harfi,	yolda	veya	yolun	bir	bölümünde	yalnız	Tavsiye	hizmeti	sağlandığını		
belirtmek	için	

	
b) G	harfi	yolda	veya	yolun	bir	bölümünde	yalnız	Uçuş	bilgi	hizmeti	

sağlandığını	belirtmek	için	kullanılır.	
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Yukarıda,	 ülkemiz	 hava	 sahasında	 hava	 yollarını	 gösteren	 yayınlanmış	 haritanın	 bir	 parçası	
yer	almaktadır.	Haritadan	da	anlaşılacağı	üzere	hava	yolları	yukarıda	bilgilerinize	sunulduğu	
gibi,	belirlenmiş	tanıtmalarla	yayınlanmış	olup,	gerek	uçucular	gerekse	ATS	için	yararlı	bir	çok	
bilgiyi	içermektedir.			
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L	/	UL	616	ve	G	/	UG	8	YOLLARININ	TANITMALARI	:	
																									

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
BELİRLİ	NOKTALARIN	TESİS	EDİLMESİ	
	
• Belirli	 noktalar,	mümkün	 olduğunda	 ,	 yerde	 kurulan	 radyo	 seyrüsefer	 yardımcılarından	

referans	alınarak	tesis	edilmelidir.	(	tercihen	VHF	yardımcıları)	
	
• Yerde	kurulan	radyo	seyrüsefer	yardımcıları	mevcut	olmayan	yerlerde,	belirli	noktalar,	 ,	

önceden	 belirlenmiş	 noktaların	 	 	 koordinatlarından	 referans	 alınarak	 yapılan	 saha	
seyrüsefer	 cihazları	 yardımıyla	 veya	 seyrüseferin	 yerden	 referans	 alınarak	 yapıldığı	
yerlerde	 ,	 gözlemlere	 dayalı	 olarak	 tesis	 edilmelidir.	 Belirli	 noktalar,	 komşu	 hava	 trafik	
üniteleri	veya	pozisyonları	arasındaki	anlaşmayla	“Transfer	Kontrol	Noktası”	olarak	tespit	
edilebilir.	

	
RADYO	SEYRÜSEFER	YARDIMCISININ	BULUNDUĞU	YERE	GÖRE	ADLANDIRILAN	BELİRLİ	
NOKTALAR	
	
• Radyo	seyrüsefer	yardımcısının	yeri	ile	adlandırılan	belirli	noktalar:	
	
• Pratik	olduğunda,	belirli	noktalar,	teşhis	edilebilen		ve	mümkünse	bilinen	bir	coğrafik	yer	

referans	alınarak	adlandırılmalıdır.	
	
• Belirli	noktanın	ismi	seçilirken	aşağıdaki	şartların	göz	önünde	bulundurulmasına	dikkat	

edilmelidir:	

ATS	yollarının	bölgesel	ağını	oluşturan,saha	seyrüsefer	yolu	
(RNAV)olup,	aynı	zamanda	upper	(yüksek	hava	sahası)bir	
yoldur.Yol	miniması	FL	200’dir.614	sayısı	yol	tanıtmasıdır.	

ATS	yollarının	bölgesel	ağını	oluşturan,	saha	seyrüsefer	yolu	(RNAV)olmayan,aynı	
zamanda	upper	bir	yoldur.Yol	miniması	FL	090’dır.	
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o Belirli	 noktanın	 ismi,	 ATS	muhaberesinde	 kullanılan	 lisanda	 söylenirken,	 ATS	
personeli	 veya	 pilotlara	 telaffuz	 güçlüğü	 yaratmamalıdır.	 Belirli	 noktayı	
tanımlamak	 için,	 milli	 lisandaki	 bir	 coğrafi	 yer	 adının	 söyleme	 zorlukları	
yarattığı	 yerlerde,	 coğrafi	 belirginlik	mümkün	 olduğunca	muhafaza	 edilerek,	
bu	adın	kısaltılmış	bir	şekli	seçilmelidir.		

o Belirli	noktanın	ismi	sözlü	muhaberede	kolaylıkla	hatırlanabilmeli	ve	o	
sahadaki	diğer	noktaların	isimleriyle	karıştırılıp	güçlük	yaratmamalıdır.	İlave	
olarak,	isim,	pilotlar	ve	hava	trafik	hizmetleri	arasındaki	diğer	muhabere	
konuşmalarına	göre	karışıklık	yaratmamalıdır.	

o Belirli	noktanın	ismi,	mümkünse,	en	az	6	harf,	2	hece	olmalı,	3heceden	fazla	
olmamalıdır.	

o Seçilen	isim,	belirli	nokta	ve	bu	noktayı	belirten	seyrüsefer	yardımcısı	için	aynı	
olmalıdır.	

	
RADYO	SEYRÜSEFER	YARDIMCISI	ADIYLA	ADLANDIRILAN	BELİRLİ	NOKTALAR	İÇİN	TESBİT	

EDİLEN	KODLARIN	BİRLEŞTİRİLMESİ.	
	

					Kodlanan	belirtici,	radyo	seyrüsefer	yardımcısı	sinyal	koduyla	aynı	olmalıdır.Eğer	
mümkünse	noktanın	lisandaki	açık	ismiyle	birleşmeyi	kolaylaştıracak	şekilde	tespit	
edilmelidir.	

	
				Aşağıdaki	notta	belirtilen	dışında,	belirtme	kodları,	ilgili	radyo	seyrüsefer	yardımcısının	
mevkiine	göre	600NM	içersinde	tekrarlanmamalıdır.	
	
Not:	İki	ayrı		kanalda	çalışan	iki	radyo	seyrüsefer	yardımcısının	yerleri	aynı	ise,	tanıtma	
sinyalleri	de	normal	olarak	aynıdır.		
	
**	Belirtici	kodlar	için	ülke	gerekleri,	koordinasyon	için	ICAO	bölge	ofislerine	bildirilmelidir.		
	
RADYO	SEYRÜSEFER	YARDIMCISININ	YERİ	İLE	ADLANDIRILMAYAN	BELİRLİ	NOKTALAR	İÇİN	
TANIMLAR.	
	
					Radyo	seyrüsefer	yardımcısının	yeri	ile	adlandırılmayan	bir	noktada,	belirli	bir	nokta	teşhis	
edilmesi	gerektiğinde,	bu	belirli	nokta	bir	eşi	olmayan,	beş	harfli	“isim-kod”u	şeklinde	
olacaktır.	
	
				Bu	“isim-kod”	tanımı,	ATS	muhaberesinde	kullanılan	lisanla	konuşulurken	ATS	personeli	ve	
pilotlara	telaffuz	güçlüğü	çıkarmayacak	şekilde	seçilmelidir.	
	
					Belirli	noktaya	tahsis	edilen	“isim-kod”	tanımı	eğer	mümkünse,	diğer	bir	belli	noktaya	
tahsis	edilmemelidir.	Eğer	bu	gerek	yerine	getirilemiyorsa,	yeni	bir	isim	seçilmeli	eğer	ilgili	
devlet	tahsis		edilmiş	isim-kod’u		başka	bir	yerdeki	belirli	nokta	yerine	kullanmak	isterse	an	az	
6	ay	kullanılmamalıdır.				İsim-kod	tanımı,	sözlü	muhaberede	kolayca	hatırlanabilmeli	ve	aynı	
genel	sahadaki	noktaların	isimleriyle	karıştırılıp	güçlük	yaratmamalıdır.	
	
			İsim-kod	tanımları	için	ülke	gerekleri,	koordinasyon	için	ICAO	bölge	ofisleri	bildirilmelidir.	
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						Sabit	 yol	 sistemi	 olmayan	 veya	 uçaklarca	 takip	 edilen	 yolların	 işletme	 amaçlarına	 göre	
değiştiği	yerlerde	belirli	noktalar	Enlem	ve	Boylam	olarak	 ifade	edilen	Coğrafi	Koordinatlar,	
WGS	84	Datum’una	göre	tespit	edilerek	ifade	edilmelidir.		
	
TANIMLARIN	MUHABEREDE	KULLANILMASI	
	
Tanımlar	normal	olarak	(	seçilen	isim),	sözlü	muhaberelerde	belirli	nokta	işaret	etmek	için	
kullanılmalıdır.	Seçilen	tanım	radyo	seyrüsefer	yardımcısının	yeri	ile	adlandırılan	belirli	
noktanın	lisandaki	açık	(tam)	ismi	ile	tanımlanmamış	ise,	ICAO	heceleme	alfabesine	göre	
sözlü	muhaberede,	söylenmesi	gereken	kodlanmış	tanımla	yer	değiştirilmelidir.	
	
Yazılı	ve	kodla	yapılan	muhaberelerde,	kodlanan	tanım	veya	seçilen	isim	belirli	noktayı	işaret	
etmek	amacıyla	kullanılmalıdır.	
	
	
.	RAPOR	AMAÇLI	KULLANILAN	BELİRLİ	NOKTALAR	
	
.	Bir	uçağın	uçuşu	ile	ilgili	bilgilerin	ATS	tarafından	elde	edilmesine	imkan		tanımak	için	
seçilen	belirli	noktalar	rapor	noktaları	olarak	tanımlanabilir..	Bu	noktaların	tesisinde	,	
aşağıdaki	faktörlere	dikkat	edilmelidir:	
	 a-	Sağlanan	hava	trafik	hizmet	tipi	
	 b-	Normal	olarak	karşılaşılan	trafik	miktarı	
	 c-	Uçakların		geçerli	uçuş	planlarına	uyabilme	kapasiteleri	
	 d-	Uçakların	hızı	
	 e-Uygulanan	ayırma	minimumları	
	 f-	Hava	sahası	yapısının	karışıklığı	
	 g-uygulanan	kontrol	metodları	
	 h-	Uçuşun	belirli	safhalarının	başlaması	veya	sona	ermesi	(	tırmanma,	alçalma,	rota	
değişikliği	gibi)	
	
	
	 i-	Kontrolun	transferi	usulleri	
	 j-	Emniyet	ve	arama	kurtarma	durumları	
	 k-Kokpit	ve	hava-yer	muhabereleri	iş	yoğunluğu	
	
.	Rapor	noktaları	“	zorunlu”	veya	“istek	üzerine”	(ihtiyari)	olarak	tesis	edilmelidir.	
	
.		Zorunlu	rapor	noktalarının	tesisinde	aşağıdaki	prensipler	uygulanmalıdır.	
	
	 a-Zorunlu	rapor	noktaları,	bir	uçağın	uçuş	gelişmesiyle	ilgili	olarak	hava	trafik	hizmet	
ünitelerine	sağlanan	bilgi	gerekleri,	minimum	limitte	tutularak	tespit	edilmelidir.	Buradaki	
amaç,	kokpit	ve	kontrolör	iş	yükünü	ve	hava	–yer	muhaberesini	minimumda	tutmaktır.	
	 b-	Bir	radyo	seyrüsefer	yardımcısının	herhangi	bir	mevkide	bulunması,	bu	seyrüsefer	
yardımcısı	tanımın	mecburi	bir		rapor	noktası	olarak	tespit	edilmesini	gerektirmez.	
	 c-	Mecburi	rapor	noktaları,	uçuş	bilgi	bölgesi	veya	kontrol	sahası	sınırlarında	,	çok	
gerekli	değilse,	tesis	edilmemelidir.	
	
						İsteğe	bağlı	rapor	noktaları,	trafik	şartlarından	dolayı,	hava	trafik	hizmetleri	için	ilave	
pozisyon	raporları	gerektiğinde	tesis	edilebilir.	
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					.	Mecburi	ve	ihtiyari	rapor	noktalarının	tespiti,	hava	trafik	hizmetinin	etkili	sağlandığından	
emin	olunarak,	rutin	pozisyon	raporu	verilmesi	gereğini	minimuma	indiren	bir	görüşle	
düzenli	olarak	yenilenmelidir.	
	
							Zorunlu	rapor	noktaları	üzerindeki	rutin	pozisyon	raporu	verilmesi,	her	durumdaki	her	
uçuş	için	zorunlu	olmamalıdır.	Bu	prensip	uygulanırken	aşağıdaki	verilenlere	özellikle	dikkat	
edilmelidir.	
	
						a-	Yüksek	süratte	yüksek	seviyede	uçan	uçaklar	alçak	seviyede	düşük	süratte	uçan	uçaklar	
için	tesis	edilmiş	her	mecburi	rapor	noktasında	rutin	pozisyon	raporları	vermeyebilir.	
					b-	Bir	terminal	sahası	üzerinden	transit	uçuş	yapan	uçaklar,	inen	ve	kalkan	uçaklar	kadar	
sık	olarak	rutin		pozisyon	raporları	vermeyebilir.	
	
.				Rapor	noktalarının	tesisi	ile	ilgili,	yukarıdaki	prensiplerin	pratik	olmadığı	sahalarda,	derece	
ile	ifade	edilen	enlem	ve	boylamlara	göre	bir	rapor	etme	sistemi	tesis	edilebilir.	
	
																																																																			

STANDART	KALKIŞ	VE	GELİŞ	YOLLARININ	TANIMLANMASINA	AİT	PRENSİPLER	VE	İLGİLİ	
USULLER	

	
Standart	 geliş	 ve	 kalkış	 yolları,	 trafik	 yoğunluğu	 fazla	 olan	 terminal	 kontrol	 sahalarında,	
düzenli	ve	hızlı	bir	trafik	akışı	sağlamak	amacıyla	tesis	edilmekte	olup	,	aynı	zamanda	radyo	
telefon	haberleşmesinde/muhaberesinde	yaşanan	sıkışmanın	azaltılmasına	imkan	sağlar	
	
					Standart	 geliş	 ve	 kalkış	 yolları	 tesis	 edilirken:	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmet	 bütünlüğünü	
bozmamalı,	ilave	mesafeler	yaratmamalıdır.	Uçakların	performans	kriterleri,	gürültü	önleme	
ve	muhabere	kaybı	kurallarına	uygun	olmalıdır.	
	
	

	
1. Standart	kalkış	ve	geliş	yolları	için	tanımlar	ve	ilgili	usuller.(	“yol”	terimi	yol	ve	yolla	

ilgili	usuller	anlamında	kullanılmıştır)	
2.Tanım	sistemi	.	

A- her	yolun	basit	ve	açık	şekilde	belirtilmesine	imkan	tanımalı,	
B- Aşağıda	belirtilenler	arasında	net	bir	ayırım	yapılabilmesini	sağlama	

-	kalkış	yolları	ve	geliş	yolları	
-	kalkış,	geliş	yolları	ve	diğer	ATS	yolları	
-	yerde	tesis	edilmiş	seyrüsefer	yardımcılarından	veya	uçağın	içinde	bulunan	“self	
contained”	cihazlarla	belirli	noktalardan	referans	alınarak	seyrüsefer	yapılabilecek	
yollar	ve	yerden	görerek	referans	alınarak	seyrüsefer	yapılabilecek	yollar	

C- ATS	ile	uçaklarla	ilgili	veri	alış	verişi	ve	görüntü	gereklerini	sağlayabilmeli;	
D- Pratik	uygulamada	kısa	olmalı	
E- Fazlalığı	önlemeli	
F- Temel	değişiklikler	yapmadan	ilerdeki	gereklere	cevap	verebilecek	uygun	

esneklikte	olmalıdır.	
	

Her	yolun	,	lisandaki	açık	şekliyle	belirtilen	ve	kod’lanmış	bir	tanımı	olmalıdır.	
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Yol	tanımı,	sözlü	muhaberede,	standart	geliş	veya	kalkış	yolu	olarak	kolay	hatırlanabilmeli	ve	
ATS	personeli	ya	da	pilotlara	telaffuz	güçlüğü	yaratmamalıdır.	
	

3.Tanım	sembollerinin	kullanılması	
	
Açık	lisanla	yapılan	tanımlar	

	
.	Standart	bir	kalkış		veya	geliş	yolunun	açık	lisandaki	tanımı,	aşağıdakileri	ve		ifadeleri	
içermelidir.	
a-	Temel	tanım	sembolünü,	sırasıyla		
b-	geçerlilik	tanım	sembolü,		
c-	Yol	tanım	sembolü;	(gerektiği	yerlerde)		
d-“kalkış”	veya	“geliş”	kelimesi;		
e-	“visual”	(	görerek)	kelimesi	,(	eğer	yol	VFR	uçaklara	hizmet	verilmek	için	tesis	
edilmişse)	
takip	etmelidir.	

.	Temel	tanımlayıcı,	bir	standart	kalkış	yolunun	bittiği	veya	bir	standart	yolunun	başladığı	
belirli	noktanın	ismi	veya	kod	ismi	olmalıdır.	
.	Geçerlilik	belirticisi	1’den	9’a	kadar	rakamlardan	biri	olmalıdır.	
	
.	Yol	belirticisi	alfabeden	bir	harf	olmalıdır.I	ve	O	harfleri	kullanılmamalıdır.	
	
.Tanımların	kodlanması	
	
								.Aletli		veya	görerek,standart	kalkış	veya	geliş	yolları	tanım	kod’ları;	
									Belirli	noktanın	kod	ismi	veya	tanım	kodu,			geçerlilik	belirticisi	ve	yol	belirticilerini	
kapsayacaktır					
	
.Tanımların	tespit	edilmesi	
	
.	Her	yol	için	ayrı	bir	sembol	tesbit	edilmelidir..	
.	Aynı	belirli	noktayı	gösteren	iki	veya	daha	fazla	yol	arasında	ayırım	yapabilmek	için	(her	yol	
için	temel	tanımlayıcıdan	sonra	ayrı	bir	yol	sembolü(yol	tanım	işareti)	verilmelidir.	
	
.Geçerlilik	işaretlerinin	tespit	edilmesi	

	
a-	geçerliliğini	sürdüren	yolu	belirtmek	için		her	yola	bir	geçerlilik	işareti	verilmelidir.		
b-.	Tesbit	edilecek	ilk	geçerlilik	işareti	“1”	numara	olmalıdır.		
c-	Bir	yolun	geçerlilik	işareti	düzeltileceğinde,	bir	sonraki	yüksek	rakamı	içeren	yeni	bir	
geçerlilik	işareti	tesbit	edilmelidir.	“1”	rakamı	“9”	rakamını	takip	etmelidir.	
	
ÖRNEK:	-	Açık	lisan	tanımı	:BRECON	BİR	KALKIŞI-	Kod	tanımı:		BCN	1.	
	
.	Anlamı:	Tanım,	BRECON	(temel	tanımlayıcı)	belirli	noktasında	sona	eren	bir	standart	alet	
kalkış	 yolunu	 belirtmektedir.	 BRECON	 ,	 BCN	 (kod’lanan	 tanımın	 temel	 tanımlayıcısı)	
tanıtma	 işaretli	 bir	 radyo	 seyrüsefer	 yardımcısıdır.	Geçerlilik	 işareti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 BİR	 (kod	1)	
yolun	ilk	tesis	edildiği	şekliyle	veya	ilk	tesis	edilmiş	şeklinden	şimdiki	şekline		DOKUZ	(9)	
değişiklik	yapılarak	geçerli	olduğunu	gösterir.	Yol	tanım	işaretinin	olmaması	(yalnız	bir	yol	
/bu	durumda	kalkış	yolu)	BRECON’dan	referans	alınarak	tesis	edildiğini	gösterir.	
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ÖRNEK:	Standart	geliş	yolu	–	aletli:	
	

						-	Açık	lisan	tanımı	:	HAYMANA	BİR	ALPHA	KALKIŞI	–	Kod	tanımı	HAY	1A	

.	Anlamı:	Tanım,	HAYMANA	(temel	tanımlayıcı)	belirli	noktasında	sona	eren	bir	standart	alet			
kalkış	 yolunu	 belirtmektedir.	 HAYMANA,	 HAY	 (kod’lanan	 tanımın	 temel	 tanımlayıcısı)	
tanıtma	 işaretli	bir	 radyo	seyrüsefer	yardımcısıdır.	Geçerlilik	 işareti	Bir	 (kod	1)	yolunun	 ilk	
tesis	 edildiği	 şekliyle	 veya	 ilk	 tesis	 edilmiş	 şeklinden	 şimdiki	 şekline	 Dokuz	 (9)	 değişiklik	
yapılarak	geçerli	olduğunu	gösterir.	

				Örnek:	Standart	geliş	yolu	–	aletli:	

			a-Açık	lisan	tanımı	:	HAYMANA	BİR	ECHO	GELİŞİ	

			b-	Kod	tanımı:	HAY	1	E	

.	 Anlamı:	 Tanım,	 HAYMANA	 (temel	 tanım)	 belirli	 noktasından	 başlayan	 standart	 aletli	
yaklaşma	 yolunu	 işaret	 etmektedir.	 	 HAYMANA,	 HAY	 (kod’lanan	 tanımın	 temel	
tanımlayıcısı)	tanıtma	işaretli	bir	radyo	seyrüsefer	yardımcısıdır.	Geçerlilik	işareti	Bir	(kod	1)	
yolunun	 ilk	 tesis	 edildiği	 şekliyle	 veya	 ilk	 tesis	 edilmiş	 şeklinden	 şimdiki	 şekline	Dokuz	 (9)	
değişiklik	yapılarak	geçerli	olduğunu	gösterir.	

	
MLS	/	RNAV	Standart	Yaklaşma	usulleri	için	tanımlar;	
	
Standart	kalkış	ve	geliş	yolları	için	tanımlar	ve	ilgili	usullerden	farlı	olarak	MLS	tanıtması	
ilgili	pist	tanımlaması	yer	almaktadır.	
.	Tanımların		muhaberede	kullanımı:	
Sözlü	muhaberede		yalnız	açık	lisandaki	tanım	kullanılmalıdır.		
Kod’la	veya	yazılı	olarak	yapılan	muhaberede	yalnız	kod	tanımı	kullanılmalıdır.	
	
.	Yollar	ve	usullerin	hava	trafik	kontrolde	gösterilmesi.	
.	Kod’lanan	tanım	ve	açık	lisandaki	tanım	dahil	olmak	üzere,	standart	geliş	yolu	ve	/	veya		
standart	kalkış	yollarının	geçerli	olanlarının	detaylı	şekilleri,	(	bu	yollar	ATS	müsaadesinin	
bir	 parçasıdır	 veya	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmetinin	 sağlanmasıyla	 ilgilidir)	 çalışma	
pozisyonlarındaki	kontrolörlere	mümkün	olduğunda	,	grafik	görünüşleri	sergilenmelidir.	
	

DEĞİŞTİRME	NOKTALARININ	TESİSİ:	
	
																			Değiştirme	noktaları		ATC	koridorları	üzerinde	hava	seyrüsefer	yardımcı	cihazlarından	doğru	

referans	 alacağı	 belirlenen	 	 noktalarda	 tesis	 edilecektir.	 Değiştirme	 noktalarının	 tesisi,	 ATS	
koridorlarının	 karmaşıklığı,	 hava	 seyrüsefer	 yardımcılarının	 sıklığı	 veya	 teknik	 ve	 kullanım	
durumları	 değiştirme	 noktalarının	 daha	 kısa	 yol	 segmentleri	 (parçası)	 üzerinde	 tesisini	 	 zorunlu	
kılması	dışında	60	NM’lik	veya	daha	fazla	yol	segmentini	kapsayacak	şekilde	sınırlandırılmalıdır.	

	
																			Seyrüsefer	yardımcı	cihazlarının	performansları	veya	 frekans	koruma	kriterlerine	göre	 tesis	

edilmesi	 durumu	 dışında,	 bir	 yol	 segmenti	 üzerindeki	 değiştirme	 noktası,	 yol	 segmentinin	 düz	
olması	durumunda	seyrüsefer	yardımcı	cihazları	arasındaki	ortak	bir	noktada,	seyrüsefer	yardımcı	
cihazları	 arasında	 yön	 değişikliği	 yapan	 yol	 seğmentlerinde	 ise	 radyallerin	 kesişme	noktalarında	
tesis	edilmelidir.	
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												ÖNEMLİ	NOKTALARIN	TESİSİ	ve	TANIMLANMASI:	
	
																Önemli	noktalar	 	bir	ATS	koridorunun	tanımlanması	ve	/	veya	hava	trafik	hizmet	birimlerinin	

hava	 trafiğinin	 gelişimine	 ait	 bilgi	 ihtiyacının	 karşılanması	 amacıyla	 tesis	 edilecektir.	 Önemli	
noktalar	sembollerle	tanımlanacaktır.	

	
											TAKSİ	YAPAN	UÇAKLAR	İÇİN	YOLLARIN	TESİSİ	ve	TANIMLANMASI:	

	
								Gerektiğinde	 taksideki	 uçaklar	 için	 bir	meydanın	 pistleri,	 apronları	 ve	 bakım	 sahaları	
arasında	 standart	 yollar	 tesis	 edilmelidir.Bu	 tür	 yollar	 direk,	 basit	 ve	mümkün	olduğunca	
trafik	sıkışıklığını	önleyecek	biçimde	tesis	edilmelidir.	
									Taksi	 yapan	 uçaklar	 için	 standart	 yollar,	 pist	 ve	 ve	 ATS	 yollarını	 tanımlamak	 için	
kullanılan	sembolerden	farklı	olacaktır.	
	
	

HAVA	TRAFİK	HİZMET	ÜNİTELERİ	İLE	PAYDAŞLAR	ARASINDAKİ	KOORDİNASYON	
	

											HAVA	TRAFİK	HİZMETLERİ	ve	İŞLETİCİLER	ARASINDA	İŞBİRLİĞİ:	
	

									Hava	 Trafik	 Hizmet	 üniteleri	 görevlerini	 yerine	 getirirken	 İşleticilerin	 Annex	 6’da	
belirtilen			sorumluluklarının	sonucu	olarak	ortaya	çıkan	taleplerini	göz	önünde	tutacak	ve	
işletici	 tarafından	 istendiğinde	 kendisine	 veya	 onun	 belirtilen	 temsilcisine	 işleticinin	 ve	
temsilcisinin	sorumluluklarını	yerine	getirmesine	yardımcı	olacak	bilgileri	sağlayacaktır.	
	İşletici	 tarafından	 istendiğinde	 hava	 trafik	 hizmet	 üniteleri	 tarafından	 alınan	 ve	
operasyonel	 hizmetler	 o	 işletici	 tarafından	 sağlanan	 uçakla	 ilgili	 mesajlar	 (	 pozisyon	
raporları	 da	 dahil	 ),	 uygun	 olduğu	 takdirde,	 en	 kısa	 yolla	 işleticiye	 veya	 onun	 belirtilen	
temsilcisine	lokal	anlaşma	usullerine	göre	iletilecektir.	
	

	
											ASKERİ	OTORİTELER	/	HAVA	TRAFİK	HİZMET	ÜNİTELERİ	ARASINDA	İŞBİRLİĞİ	
	

									Hava	 Trafik	 Hizmet	 otoriteleri,	 sivil	 uçakların	 uçuşunu	 etkileyebilecek	 faaliyetlerden	
sorumlu	askeri	otoriteler	ile	yakın	işbirliği	kuracak	ve	sürdürecektir.	Sivil	uçağa	tehlike	teşkil	
eden	faaliyetlerin	koordinasyonu	yapılacaktır.	
	
									Hava	 Trafik	 Hizmet	 üniteleri	 ve	 uygun	 askeri	 otoriteler	 arasında,	 sivil	 uçakların	
uçuşlarının	 emniyetli	 ve	 hızlı	 sürdürülmesine	 ilişkin	 bilgilerin	 süratle	 değişimine	 olanak	
sağlayacak	düzenlemeler	yapılacaktır.	
									Hava	 Trafik	 hizmet	 üniteleri	 mahalli	 anlaşma	 hükümlerine	 göre	 rutin	 olarak	 ya	 da	
istenildiğinde,	 sivil	 uçağın	 uçuşuyla	 ilgili	 uçuş	 planı	 ve	 diğer	 ilgili	 bilgileri	 uygun	 askeri	
ünitelere	bildirecektir.	
									Sivil	 uçakların	 önlenme	 gerekliliklerinin	 azaltılması	 ya	 da	 ortadan	 kaldırılması	
amacıyla,	 hava	 trafik	 hizmet	 otoriteleri,	 sivil	 uçağın	 tanımlanmasını	 kolaylaştırmak	
amacıyla,	 Annex	 2’de	 belirtilen	 uçuş	 planı,	 iki	 yollu	muhabere	 ve	 pozisyon	 raporları	 gibi	
tüm	 uçuşlarda	 gerekli	 olan	 bilgileri	 sağlayacak	 hava	 trafik	 hizmet	 ünitelerinin	 yer	 aldığı	
uygun	hava	sahaları	ve	hava	koridorlarını	tesis	edecektir.		
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												Sivil	 ya	 da	 sivil	 olabilecek	 bir	 uçağın	 önleme	 yapılmasını	 gerektirecek	 bir	 sahaya	
yaklaşmakta	 ya	 da	 girmek	 üzere	 olduğu	 bir	 askeri	 ünite	 tarafından	 gözlemlendiğinde	
bununla	 ilgili	 tavsiyelerin	 hava	 trafik	 hizmet	 ünitelerine	 ulaşmasını	 	 ve	 önleme	
gerekliliklerini	 ortadan	 kaldıracak	 seyrüsefer	 yardımı	 ile	 uçağın	 tanımlanmasını	 garanti	
altına	alacak	tüm	girişimleri	sağlayacak	/	garanti	edecek	özel	usuller	tesis	edilmiş	olacaktır.	
	

											SİVİL	UÇAKLARA	TEHLİKE	TEŞKİL	EDEN	FAALİYETLERİN	KOORDİNASYONU	
	
								Bir	 devletin	 toprakları	 veya	 açık	 denizler	 üzerinde	 sivil	 uçağa	 tehlike	 teşkil	 eden	

faaliyetlerin	 düzenlenmesi	 yetkili	 hava	 trafik	 hizmet	 otoriteleri	 ile	 koordine	 edilecektir.	
Koordinasyon	 Annex	 15	 koşullarına	 uygun	 olarak	 faaliyetlerle	 ilgili	 bilgilerin	 yayınlanmasına	
zaman	tanıyacak	şekilde	önceden	yapılacaktır.	
	
							Eğer	 ilgili	 ATS	 otoritesi,	 faaliyetleri	 planlayan	 Devlete	 ait	 değilse.	 İlk	 koordinasyon	

organizasyonun	 yer	 aldığı	 devletin	 hava	 sahasından	 sorumlu	 olan	 ATS	 otoritesi	 ile	
gerçekleştirilmelidir.	
	
					Koordinasyonun	 amacı,	 sivil	 uçaklara	 tehlike	 yaratmayacak	 ve	 bu	 uçakların	 normal	

operasyonuna	olan	etkiyi	en	aza	indirecek	düzenlemelerin	yapılması	olacaktır.	
Bu	düzenlemelerin	yapılmasında	aşağıda	belirtilen	koşullar	uygulanacaktır.	
1- Başka	bir	 seçenek	olmaması	 durumunda,	 faaliyetlerin	 yapılacağı	 sahalardaki	 faaliyet	

sürelerinin	 tespitinde	 ATS	 yollarının	 kapanması	 veya	 birleştirilmesinden,	 ekonomik	
uçuş	 seviyelerinin	 bloke	 edilmesinden	 ve	 tarifeli	 uçuşların	 geciktirilmesinden	
kaçınılmalıdır.	

2- Faaliyetlerin	 sürdürülmesi	 için	 belirlenecek	 hava	 sahasının	 boyutları	 mümkün	
olduğunca	küçük	tutulacaktır	

3- Sivil	 uçağın	emercensi	durumda	veya	 faaliyetlerin	durdurulmasını	 gerektirecek	diğer	
beklenmedik	durumlarda	kullanılmak	üzere	ilgili	ATS	otoritesi	veya	hava	trafik	hizmet	
ünitesi	 ile	 faaliyetleri	 yürüten	 organizasyon	 	 veya	 ünite	 arasında	 direk	 haberleşme	
sağlanacaktır.	

								İlgili	ATS	otoritesi	 faaliyetlere	ait	bilgilerin	 ilan	edilmesi	 /	yayımlanmasından	sorumlu	
olacaktır.	Eğer	sivil	uçağa	tehlike	teşkil	eden	faaliyetler	düzenli	ve	sürekli	bir	nitelik	taşıyor	
ise,	 ilgili	 tarafların	 isteklerinin	 yeterli	 koordinasyonunu	 gerçekleştirmek	 amacıyla	
gerektiğinde	özel	komiteler	kurulmalıdır.	
	
								Laser	 ışıklarının	 uçuş	 operasyonları	 üzerindeki	 olumsuz	 etkisinin	 engellenmesi	
amacıyla	 gerekli	 görülen	 tedbirler	 alınmalıdır.(	 Bkz.	Manual	 on	 Laser	 Emitters	 and	 Flight	
Safety	–	Doc	9815	)	
	
											Uçak	operasyonlarında	esnekliğin	ve	etkinliğin	artırılması	ve	ek	hava	sahası	kapasitesi	
sağlamak	amacıyla	Devletler,	askeri	aktiviteler	ve	diğer	özel	faaliyetler	için	rezerve	edilmiş	
hava	sahasının	esnek	kullanımını	sağlayacak	özel	usuller	geliştirmelidirler.	
	
 

                    METEOROLOJİ	ve	HAVA	TRAFİK	HİZMETLERİ	ARASINDA			KOORDİNASYON:	
	

											En	 son	 meteorolojik	 bilgilerin	 uçak	 tarafından	 alınmasını	 sağlamak	 amacıyla	 gerekli	
olduğunda	 meteoroloji	 ve	 hava	 trafik	 hizmet	 otoriteleri	 arasında,	 hava	 trafik	 hizmet	
personelinin;	
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1- Kullanılan	 meteorolojik	 gösterge	 cihazlarına	 ilaveten,	 hava	 trafik	 hizmet	 personeli	
tarafından	 gözlemlenen	 veya	 pilot	 tarafından	 bildirilen	 diğer	 meteorolojik	 elemanları	
rapor	etmesi	

2- Hava	 trafik	 hizmet	 personeli	 tarafından	 gözlemlenen	 veya	 pilot	 tarafından	 bildirilen	 ve	
meydan	meteorolojik	raporlarda	yer	almayan	önemli	bir	meteorolojik	olayı,	

3- Püskürme	öncesi	 Volkanik	 aktiviteler	 ve	 volkanik	 püskürmeler,	 volkanik	 kül	 bulutlarıyla	
ilgili	olan	bağlantılı	bilgilerin	vakit	geçirmeden		ilgili	meteoroloji	ofisine	rapor	etmesi	için	
gerekli	düzenlemeler	yapılacaktır.	

4- Ayrıca,	saha	kontrol	merkezleri	ve		uçuş	bilgi	merkezleri	söz	konusu	volkanik	aktiviteleri	
ilgili	meteoroloji	gözlem	ofisi	ile		Volkanik	Kül	Danışma	merkezlerine	rapor	edeceklerdir.	
Saha	 kontrol	 merkezleri	 ve	 uçuş	 bilgi	 merkezleri	 ile	 ilgili	 meteoroloji	 gözlem	 ofisleri	
arasında	 sıkı	 işbirliği	 sağlanarak	 volkanik	 kül	 ile	 bağlantılı	 bilgilerin	 NOTAM	 ve	 SIGMET	
yayınlarında	yer	alması	sağlanmalıdır.	
	
	
	

				HAVACILIK	BİLGİ	HİZMETLERİ	ile	HAVA	TRAFİK	HİZMETLERİ	ARASINDA	KOORDİNASYON:	
	

											Havacılık	 Bilgi	 Hizmet	 Üniteleri	 	 kendilerini	 güncel	 uçuş	 öncesi	 bilgileri	 ile	 uçuş	
sürecinde	 ihtiyaç	 duyulan	 bilgiler	 ile	 donanımlı	 kılacak	 bilgileri	 sağlamalı	 ,	 hava	 trafik	
hizmetlerini	sağlamakla	sorumlu	ATS	Üniteleri	ile	Havacılık	Bilgi	Hizmet	Üniteleri	arasında		
aşağıda	 belirtilen	 bilgilerin,	 en	 az	 gecikme	 ile	 	 iletilmesini	 sağlayacak	 düzenlemeler	
yapılmalıdır.	
	
1- Meydan	koşullarıyla	ilgili	bilgileri	
2- Sorumluluk	 sahibi	 oldukları	 hava	 sahası	 içindeki	 hava	 seyrüsefer	 yardımcı	 cihazları,	

hizmetler	ve	kolaylıkların	operasyonel	durumlarıyla	ilgili	bilgileri	
3- Uçak	 tarafından	 rapor	 edilen	 ya	 da	 ATS	 personeli	 tarafından	 gözlenen	 volkanik	

aktivitelerle	ilgili	bilgileri	
4- Operasyonel	etkisi	olacağı	düşünülen	diğer	bilgileri	
	
									Hava	 Seyrüsefer	 sistemlerinde	 bir	 değişiklik	 başlatılmadan	 önce,	 Havacılık	 Bilgi	
Hizmet	 Ünitelerinin	 bu	 bilgilerin	 düzenlenmesi,	 üretim	 ve	 yayınlanması	 için	 zamana	
ihtiyaç	 duyacağı	 göz	 önünde	 bulundurularak,	 değişikliklerden	 sorumlu	 ünite	 tarafından	
doğru	 hesaplar	 yapılmalı,	 Havacılık	 Bilgi	 Hizmet	 Ünitelerine	 zamansal	 bilgi	 akışının	
sağlanması	amacıyla		söz	konusu	üniteler	ile	yakın	işbirliği	bu	nedenle	kurulmalıdır.	
	
											AIRAC’lar	 ile	duyurulan	 chartlar/haritalar	 ya	da	bilgisayar	 temelli	 hava	 seyrüsefer	
sistemlerini	etkileyen	havacılık	bilgi	değişiklikleri	özel	bir	öneme	haiz	olup,	ham	havacılık	
bilgilerini	 havacılık	 bilgi	 hizmet	 ünitelerine	 göndermekle	 sorumlu	 hava	 trafik	 hizmet	
ünitesi,	 bu	 bilgileri	 ek-5’de	 yer	 alan	 doğruluk	 ve	 hassasiyet	 değerleri	 göz	 önünde	
bulundurarak	yapacaktır	/gönderecektir.	
	
	
EMERCENSİ		DURUMLARDA		UÇAĞA	HİZMET:	
	
											Kanunsuz	 girişime	 uğrama	 durumu	 da	 dahil	 olmak	 üzere,	 emercensi	 durumda	
olduğu	bilinen	veya	inanılan		uçağa	diğer	uçaklara	nazaran,	durumun	gereklilikleri	de	göz	
önüne	alınarak,	azami	ilgi	yardım	ve	öncelik	verilecektir.		
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Emercensi	durumda	olduğunu	belirtmek	amacıyla	SSR	Transponder	ve	/	veya	uygun	data	
link	kapasitesi	olan	bir	uçak	cihazlarını	aşağıdaki	şekilde	kullanacaktır.	
1- Mod	A,	Kod	7700	bağlayarak	
2- Mod	A	Kod	7500	bağlayarak	kanunsuz	girişime	uğradığını	özel	olarak	belirterek	ve	/	

veya	
3- ADS-B	 	 ya	 da	 ADS-C’nin	 uygun	 emercensi	 ve	 /	 veya	 acil	 durum	 kapasitesini	 aktif	

duruma	getirerek	
4- CPDLC	yoluyla	uygun	emergensi	mesaj	göndererek	

										Bir	 uçağın	 kanunsuz	 girişime	 uğradığı	 bilindiğinde	 veya	 şüphe	 edildiğinde,	 ATS	
üniteleri	uçaktan	gelecek	talepleri	göz	önünde	bulundurarak,	uçuşun	emniyetli	bir	şekilde	
devamını	 sağlayacak	 ve	 uçuşun	 tüm	 safhalarının	 gerçekleştirilmesini	 hızlandırmak	 ve	
özellikle	emniyetli	inişini	geçekleştirmek	amacıyla	gerekli	önlemleri	alacaktır.	
								Bir	 uçağın	 kanunsuz	 girişime	 uğradığı	 bilindiğinde	 veya	 şüphe	 edildiğinde,	 ATS	
üniteleri,	 lokal	 olarak	 belirlenmiş	 usular	 çerçevesinde,	 vakit	 geçirmeksizin	 ilgili	 yasal	
otoriteyi	bilgilendirerek,	işletiçiler		veya	işleti	temsilcisi	de	dahil	olmak	üzere	gerekli	olan	
bilgi	akışını	sağlayacaktır.	
	
UÇUŞ	AKSAKLIKLARI:	
	
Yolunu	kaybeden	veya	tanımlanmamış	uçaklar	terimleri	aşağıda	belirtilen	anlamları	taşır.	
Yolunu	Kaybetmiş	Uçak	(Strayed	Aircraft	):	Planlanan	rotasından	önemli	ölçüde	sapmış	
veya	kaybolduğunu	rapor	eden	uçak.	
	
Tanımlanmamış	 Uçak	 (	 Unidentified	 Aircraft	 ):	 Belirli	 bir	 saha	 içinde	 uçtuğu	 gözlenen	
veya	rapor	edilen	fakat	kimliği	tespit	edilmeyen	uçak	)	
Bir	 uçak	 aynı	 anda	 bir	 ünite	 tarafından	 kaybolmuş	 uçak	 diğer	 ünite	 tarafından	
tanımlanmamış	uçak	olarak	kabul	edilebilir.	
Eğer	 bir	 ATS	 ünitesi	 bir	 uçağın	 emniyetinin	 tehlikeye	 gireceği	 veya	 önlenme	 riski	
olabilecek	bir	sahaya	giren	veya	girmekte	olan	yolunu	kaybetmiş	/	kaybetmekte	olan	bir	
uçaktan	 haberdar	 olursa,	 ATC	 ünitesinin	 yapacağı	 seyrüsefer	 yardımı	 özellikle	 büyük	
önem	taşır.	
Bir	 ATS	 ünitesi	 yolunu	 kaybetmiş	 bir	 uçağın	 farkına	 vardığında	 uçuşun	 emniyetini	
sağlamak	amacıyla	aşağıda	belirtilen	gerekli	tedbirleri	alacaktır.	
	
Eğer	uçağın	pozisyonu	bilinmiyorsa	,	ATS	Üniteleri:	
				1-Eğer	mevcut	değilse,	uçakla	iki	yönlü	muhabereyi	sağlamaya	çalışacak	
				2-Uçağın	pozisyonunu	belirlemek	amacıyla	tüm	mevcut	araçları	kullanacak	
				3-	 Bu	 durumdaki	 bir	 uçağın	 seyrüseferini	 etkileyebilecek	 tüm	 faktörler	 göz	 önüne	
alınarak,	 kaybolmuş	 ya	 da	 kaybolacak	 uçağın	 sahasına	 girdiği	 veya	 girebileceği	 ATS	
Ünitelerine	bilgi	verecek	
				4-	Yerel	olarak	tespit	edilmiş	usullere	uygun	olarak,	ilgili	askeri	üniteleri	bilgilendirerek	
yolunu	kaybetmiş	uçakla	ilgili	uçuş	planı	ve	diğer	bilgileri	verecek	
			5-	 Uçağın	 pozisyonunu	 belirlemek	 ve	 muhabereyi	 sağlamak	 için	 3	 v3	 4.	 maddede	
belirtilen	üniteler	ve	diğer	uçaklardan	yardım	isteyecektir.	
	
4	ve	5.	maddedeki	gereklilikler		3.	maddeye	uygun	olarak	bilgilendirilen	ATS	Ünitelerine	
de	uygulanacaktır.	
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Uçağın	pozisyonu	belirlendiğinde,	ATS	Üniteleri:	
		1-Uçağa	 pozisyonunu	 bildirerek	 seyrüseferi	 için	 yapılacak	 gerekli	 tavsiyelerde	
bulunacaktır	
		2-Gerektiğinde	diğer	ATS	üniteleri	ve	ilgili	askeri	ünitelere	yolunu	kaybetmiş	uçakla	ilgili	
bilgileri	ve	yapılan	tavsiyeleri	bildirecektir.	
	
									Bir	hava	 trafik	 kontrol	ünitesi	 kendi	 sahasında	 tanımlanmamış	bir	uçak	olduğunun	
farkına	 vardığı	 anda,	 hava	 trafik	 hizmeti	 sağlamak	 gerektiğinde	 veya	 yerel	 anlaşma	
usullerine	 uygun	 olarak	 ilgili	 askeri	 ünite	 tarafından	 talep	 edildiğinde	 uçağın	 kimliğini	
tespit	 etmeye	 çalışacaktır.	 Bu	 amaçla	 ATS	 Ünitesi	 duruma	 uygun	 olarak	 aşağıdaki	
önlemleri	alacaktır.	
	
1- Uçakla	iki	yönlü	muhabereyi	kurmaya	çalışacak	
2- Uçuş	 bilgi	 bölgesi	 içindeki	 diğer	 ATS	Ünitelerine	 uçuşla	 ilgili	 bilgi	 soracak	 ve	 uçakla	

uçak	ile	iki	yönlü	muhabereyi	kurmak	için	yardım	talep	edecektir.	
3- Komşu	Uçuş	bilgi	 bölgesi	 içindeki	 diğer	ATS	Ünitelerine	uçuşla	 ilgili	 bilgi	 soracak	 ve	

uçakla	uçak	ile	iki	yönlü	muhabereyi	kurmak	için	yardım	talep	edecektir.	
4- Bölgede	uçan	diğer	uçaklardan	bilgi	elde	etmeye	çalışacaktır.	
	
								Uçağın	 kimliği	 tespit	 edildiğinde	 ATS	 Ünitesi	 gerekiyorsa	 askeri	 üniteye	 derhal	 bu	
bilgiyi	iletecektir.	Eğer	ilgili	ATS	ünitesi	kaybolan	yada	tanımlanamayan	uçağın	kanunsuz	
bir	 girişime	 uğradığından	 şüpheleniyorsa,	 yerel	 anlaşma	 usullerine	 uygun	 olarak,	 ilgili	
otoriteyi	vakit	geçirmeden	bilgilendirecektir.	
	
SİVİL	UÇAKLARIN	ÖNLENMESİ:	
ATS	 Üniteleri	 kendi	 sorumluluk	 sahaları	 içinde	 bir	 uçağın	 önlendiğini	 öğrendiğinde,	
duruma	uygun	olarak	aşağıda	belirtilen	önlemleri	alacaktır.	
	
1- Eğer	muhabere	mevcut	değilse,	emercensi	frekansı	121.5	Mhz	de	dahil	olmak	üzere	

mevcut	 frekanslar	 aracılığıyla	 önlenen	 uçak	 ile	 iki	 yönlü	 muhabereyi	 kurmaya	
çalışacak	

2- Önlene	uçağın	pilotuna	önleme	ile	ilgili	bilgi	verecek	
3- Önleme	 yapan	 uçak	 ile	 iki	 yönlü	 muhabereyi	 sürdüren	 	 önleme	 kontrol	 ünitesi	 ile	

temas	kurarak	önlenen	uçakla	ilgili	mevcut	bilgileri	aktaracak	
4- Gerektiğinde	 önleme	 yapan	 uçak	 veya	 önleme	 kontrol	 ünitesi	 ile	 önlenen	 	 uçak	

arasında	mesaj	alışverişi	yapacak	
5- Önleme	kontrol	ünitesi	ile	sıkı	koordinasyon	sağlanarak	önlenen	uçağın	güvenliği	için	

gerekli	önlemleri	alacak	
6- Eğer	önlenen	uçağın	 komşu	bir	 uçuş	bilgi	 bölgesinden	geldiği	 anlaşılmış	 ise	 	 komşu	

uçuş	bilgi	bölgesinde	hizmet	veren		ATS	Ünitelerine	bilgi	verecektir.	
	
Bir	 hava	 trafik	 hizmet	 ünitesi,	 bir	 uçağın	 kendi	 sorumluluk	 sahası	 dışında	 önlendiğini	
öğrendiğinde	duruma	uygun	olarak	derhal	aşağıdaki	önlemleri	alacaktır.	
	
1- Önlemenin	 meydana	 geldiği	 sahada	 hizmet	 veren	 ATS	 Ünitesine	 yardımcı	 mevcut	

bilgileri	verecek	ve	yukarıda	belirtilen	önlemleri	almaları	istenecek	
2- Önlenen	 uçakla	 ilgili	 olarak	 ATS	 ünitesi	 ile	 önleme	 yapan	 ünite	 veya	 uçak	 arasında	

bilgi	alışverişi	yapacaktır.	
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									Devletler	tarafından	gözetilecek	prensipler	;	
	
										Sivil	 hava	 araçların	 seyrüseferinin	 emniyeti	 için	 gerekli	 olan	 mevzuattaki	
standardizasyonu	elde	etmek	için,	Sözleşme	tarafı	Devletler	mevzuatları	ve	idari	direktifleri	
geliştirirken	aşağıdaki	prensipleri	gerektiği	gibi	gözetecektir:		

	
-	Sivil	hava	araçların	önlenmesi	yalnızca	son	çare	olarak	gerçekleştirilecektir.		
	
-	 Gerçekleştirildiği	 taktirde,	 hava	 aracının	 planlanan	 yoluna	 geri	 götürülmesi,	 ulusal	 hava	
sahasının	 sınırları	 dışına	 yönlendirilmesi,	 yasak,	 tahditli	 veya	 tehlikeli	 bir	 sahadan	 uzağa	
yönlendirilmesi	veya	tanımlanmış	bir	havaalanına	 iniş	yapması	 için	 talimat	verilmesi	gerekli	
olmadıkça,	bir	önleme,	hava	aracının	tanımlanması	ile	sınırlı	olacaktır.		
	
-	Sivil	hava	aracı	önlenmesi	alıştırması	yapılmayacaktır.		
	
-	Seyrüsefer	rehberliği	ve	ilgili	bilgiler,	telsiz	 irtibatı	sağlanabildiğinde,	önlenen	hava	aracına	
telsiz	telefon	yoluyla	verilecektir.	
	
-	Önlenen	bir	sivil	hava	aracının,	üzerinden	uçulan	bölgeye	iniş	yapması	gerektiğinde,	iniş	için	
tayin	edilen	havaalanı,	söz	konusu	olan	hava	aracı	tipinin	emniyetli	şekilde	iniş	yapması	 için	
elverişli	olacaktır.		
Sözleşme	 tarafı	 Devletler,	 bir	 sivil	 uçağı	 önlenmesi	 hava	 aracının	 manevra	 yapması	 için	
oluşturulmuş	olan	standart	bir	metod	yayınlayacaktır.	Söz	konusu	yöntem,	önlenmesi	hava	
aracı	için	herhangi	bir	tehlikeyi	önlemek	üzere	tasarlanacaktır.		
Sözleşmeye	 taraf	 Devletler,	 sivil	 hava	 araçları	 önlenmesi	 ya	 tabi	 olabilecekleri	 alanlarda	
tanımlamak	 üzere	 ikincil	 gözetim	 radarının	 veya,	 mevcut	 olduğu	 durumlarda,	 ADS-B’nin	
kullanılmasının	sağlayacaktır.		
	
Önlenen	hava	aracı	;	
Başka	bir	hava	aracı	tarafından	önlenen	bir	hava	aracı	derhal:		
	
-	 Uygun	 görsel	 işaretleri	 yorumlayarak	 ve	 bunlara	 yanıt	 vererek	 önleyen	 hava	 aracı	
tarafından	verilen	talimatlara	uyacaktır.		
	
-	Mümkün	olduğu	taktirde,	ilgili	hava	trafik	hizmetleri	ünitesini	haberdar	edecektir.		
	
-	 121.5	MHz	 acil	 durum	 frekansından,	 önlenen	 hava	 aracının	 çağrı	 adı	 ve	 uçuşun	 niteliği	
konusunda	bilgi	vererek	genel	bir	çağrı	yaparak,	önleyen	hava	aracı	ile	veya	uygun	önlenme	
kontrol	 ünitesiyle	 telsiz	 haberleşme	 kurmaya	 çalışacak;	 ve	 hiçbir	 irtibat	 sağlanmadığı	
taktirde	ve	mümkün	olduğu	taktirde,	bu	çağrıyı	243	MHz	frekansından	tekrar	edecektir.		
	
-	SSR	transponder	 ile	donatılmışsa,	uygun	hava	trafik	hizmetleri	ünitesi	 tarafından	başkaca	
talimat	verilmedikçe	Mod	A	Kod	7700’i	seçecektir.		
	
-	 ADS-B	 veya	ADS-C	 ile	 donatılmışsa,	 ilgili	 hava	 trafik	 hizmetleri	 ünitesi	 tarafından	başkaca	
talimat	verilmedikçe	uygun	acil	durum	fonksiyonelliğini	seçecektir.		
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Herhangi	 bir	 kaynaktan	 telsiz	 yoluyla	 alınan	 talimatlar,	 önlenmesi	 hava	 aracı	 tarafından	
görsel	 işaretlerle	 verilenlerle	 çeliştiği	 taktirde,	 önlenmesi	 hava	 aracı,	 önlenmesi	 hava	 aracı	
tarafından	verilen	talimatlara	uymaya	devam	ederken	derhal	açıklama	isteyecektir.		
	
Herhangi	bir	kaynaktan	 telsiz	yoluyla	alınan	 talimatlar,	önlenen	hava	aracı	 tarafından	 telsiz	
yoluyla	 verilenlerle	 çeliştiği	 taktirde,	 önlenen	 hava	 aracı,	 önleyen	 hava	 aracı	 tarafından	
verilen	telsiz	talimatlarına	uymaya	devam	ederken	derhal	açıklama	isteyecektir.		
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HAVA	TRAFİK	KONTROL	HİZMETİ	:	
	
	Hava	Trafik	Kontrol	Hizmeti;	

1- A,	B,	C,	D	ve	E	sınıfı	hava	sahalarında	tüm	IFR	uçuşlara	
2- B,	C	ve	D	sınıfı	hava	sahasındaki	tüm	VFR	uçuşlar	
3- Tüm	özel	VFR	uçuşlara	
4- Kontrollü	meydanlardaki	tüm	meydan	trafiğine	sağlanacaktır.	
	

NOT:	Ülkemiz	hava	sahasında	hava	trafik	kontrol	hizmeti;	
1- Kontrollü	hava	sahası	içindeki	tüm	IFR	uçuşlara	
2- Kontrollü	meydanlardaki	tüm	meydan	trafiğine	sağlanmaktadır.	
	
Hava	Trafik	Kontrol	Hizmetinin	Sağlanması:	
	
Hava	Trafik	Kontrol	Hizmeti	aşağıda	belirtilen	ünitelerce	sağlanacaktır.	
	
1-Saha	Kontrol	Hizmeti:		
	

a- Bir	saha	kontrol	merkezi	tarafından	veya	
b- Bir	kontrol	zone	içinde	tesis	edilmiş	ya	da	esas	olarak	yaklaşma	kontrol	hizmeti	

sağlamak	 üzere	 tesis	 edilmiş,	 saha	 kontrol	 merkezi	 tesis	 edilmemiş	 	 kontrol	
sahalarının	bir	bölümünde	yaklaşma	kontrol	hizmeti	sağlayan	ünite	tarafından	

2-Yaklaşma	Kontrol	Hizmeti:	
	

a- Yaklaşma	 Kontrol	 Hizmetinin	 fonksiyonlarını,	 meydan	 kontrol	 hizmeti	 veya	 saha			
kontrol	 hizmetinin	 fonksiyonları	 ile	 tek	 bir	 birimin	 sorumluluğunda	 bileştirmek	
gerektiğinde	 ya	 da	 arzu	 edildiğinde	 meydan	 kontrol	 kulesi	 ya	 da	 saha	 kontrol	
merkezi	tarafından	

b- Ayrı	bir	birimin	tesis	edilmesi	gerektiğinde	ya	da	uygun	görüldüğünde	Yakalaşma	
kontrol		ünitesi	tarafından	

	
3-	Meydan	Kontrol	Hizmeti:	Sadece	Meydan	Kontrol	kulesi	tarafından	sağlanacaktır	
								Apron’daki	 belirli	 hizmetlerin	 	 sağlanması	 görevi	 (örneğin:	 apron	 yönetimi),	 meydan	
kontrol	kulesi	veya	ayrı	bir	birime	verilebilir.	
	
Hava	Trafik	Kontrol	Hizmetinin	Yerine	Getirilmesi:	
	
Hava	Trafik	Kontrol	Hizmetini	sağlamak	amacıyla	bir	hava	trafik	kontrol	birimi;	

1- Her	bir	uçağın	planlanmış	hareketleri	 veya	bunlardaki	değişiklikler	hakkındaki	bilgiler	
ile	her	uçağın	o	anki	pozisyonu	hakkındaki	en	son	bilgileri	sağlamış	olacaktır.	

2- Alınan	bilgiler	ile		uçakların	birbirlerine	göre	olan	pozisyonlarını	değerlendirecektir.	
3- Kontrolü	 altındaki	 uçakların	 birbirleriyle	 çarpışmalarını	 önlemek,	 trafik	 akışını	

hızlandırmak	ve	devam	ettirmek	amacıyla	müsaade	ve	bilgiler	verecektir	
4- Gerektiğinde	verilen	müsaadeleri	diğer	birimlerle	koordine	edecektir.	

a- Bir	uçağın	kontrolünü	diğer	bir	birime	devir	etmeden	önce.	
b- Diğer	 bir	 kontrol	 biriminin	 kontrolü	 altındaki	 uçaklara	 problem	 yaratacağı	

durumlarda	verilen	müsaadeleri	diğer	birimler	ile	koordine	edilecektir	
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Uçak	hareketlerine	ait	bilgiler	ile	o	uçağa	verilen	hava	trafik	kontrol	müsaade	kayıtları,	uçaklar	
arasında	 yeterli	 ayırma	 sağlayarak	 hava	 trafiğinin	 etkin	 akışını	 sürdürmek	 amacıyla		
faydalanmaya		hazır	tutulacaktır.	
	
Hava	Trafik	Kontrol	üniteleri	tarafından	verilen	müsaadeler;	
	
1-A	ve	B	sınıfı	hava	sahasındaki	tüm	uçuşlar	arasında	
2-C,	D,	ve	E	sınıfı	hava	sahasındaki	IFR	uçuşlar	arasında	
3-C	sınıfı	hava	sahasındaki	IFR	ve	VFR	uçuşlar	arasında	
4-	IFR	ve	özel	VFR	uçuşlar	arasında	
5-	 İlgili	 ATS	 Otoritesi	 tarafından	 uygulanmasına	 izin	 verildiğinde	 özel	 VFR	 uçuşlar	 arasında	
ayırma	sağlayacaktır.	
										Ayrıca,	uçak	tarafından	talep	edildiğinde	ve	ilgili	ATS	Otoritesi	tarafından	uygulanmasına	
izin	verildiğinde,	2.	maddede	yer	alan	durumlarda,	D	ve	E	sınıfı	hava	sahası	üstünde	bir	uçuşa,	
görerek	meteorolojik	koşullarda	uçuşun	belirli	bir	kısmı	için	ayırma	sağlanmadan	uçuşuna	izin	
verilebilir.	
	
ATC	Hizmetlerinin	sağlanmasında	kullanılan	Yöntemler;	
	

1- Radarsız	Ayırma	Yöntemleri	(	PROCEDURAL)	
2- Radarlı	Ayırma	Yöntemleri	

	
Radarsız	 Ayırma	 Yöntemleri;	 Pilotların	 yer	 tabanlı	 (	 ground	 base)	 hava	 seyrüsefer	 yardımcı	
cihazlarından	 aldıkları	 	 ve	 hava	 –yer	 muhaberesi	 ile	 ATC’ye	 ilettikleri	 pozisyon	 raporlarına	
dayalı	gerçekleştirilen	yöntemlerdir.	
	
Radarlı	Ayırma	Yöntemleri;	hava	aracı	pozisyonlarının,	SSR,	(Secondary	surveillance	radar)	
PSR,(Primary	Surveillance	Radar)	ADS	(Automatic	Dependent	Surveillance)	radarlarla	tespit	
edilerek	gerçekleştirilen	yöntemlerdir.	
	
Hava	Trafik	Kontrol	Ünitelerince	Sağlanan	Ayırma	Uygulamaları	
	
A-DİKEY	AYIRMA:	Vertical	Separation	
	
	Seyir	seviyeleri	tablosundan	seçilerek	tahsis	edilen	farklı	seviyeler	ile	sağlanır.	

1- Annex		II	Ek-3’de		yer	alan	uygun	seyir	seviyelerinin	seçimiyle	
2- Uçuş	 seviyesi	 410’ın	 üzerindeki	 uçuşlar	 için	 Annex	 	 II	 	 Ek-	 3’de	 yer	 alan	 tadil	

edilmiş	 seyir	 seviyeleri	 tablosundan	 tahsis	 edilen	 farklı	 seviyelerin	 seçimi	 ile	
sağlanacaktır.	

							Uygun	 havacılık	 enformasyon	 yayınları	 ya	 da	 hava	 trafik	 kontrol	 müsaadelerinde	 farlı	
olarak	belirtildiğinde	seviyeler	ile	rotalar	arasındaki	ilişkisi	uygulanmayacaktır.	
	
B- YATAY	AYIRMA:	Horizontal	Separation	
	

a- Uzunlamasına	 Ayırma	 (Longitudinal	 Separation):	Aynı,	 Kesişen	 ve	 Karşılıklı	
rotadaki	 	uçaklar	arasında	zaman	ve	mesafe	esasına	dayalı	olarak	belirlenen	
ayırma	minimumlarını	muhafaza	edilerek	sağlanacaktır.	



110

	

	 43	

b- Yanlamasına	 Ayırma	 (Lateral	 Separation):Uçakların	 farklı	 rotalarda	 ya	 da	
farklı	 coğrafik	 alanlarda	 uçmalarının	 sağlanması	 /	 muhafaza	 edilmesiyle	
sağlanacaktır.	

c- Radarlı	 Ayırma	 (Radar	 Separation):	 Kullanılan	 radar	 cihazlarının	 teknik	
özellikleri	 ve	 operasyonel	 gereklilikler	 doğrultusunda	 yatayda	 belirlenen	
minimumlar		ile	sağlanacaktır.	

	
C- BİRLEŞİK	AYIRMA:	Dikey	Ayırma	ile	Yatay	Ayırma	uygulamalarından	birisinin	birleştirilerek	

ve	her	biri	 için	tatbik	edilen	minimaların	azaltılarak,	ancak	hiçbir	zaman	bu	ayırmalar	tek	
başına	 uygulandığında	 geçerli	 olan	 ayırma	 minimumlarının	 yarısından	 az	 olmayacak	
şekilde	 ayırma	 sağlanarak	 elde	 edilecek	 olup,	 yalnızca	 bölgesel	 hava	 seyrüsefer	
anlaşmaları	temelinde	karşılıklı	mutabakat	halinde	uygulanacaktır.		

	
									Uçuş	seviyesi	290	 ile	410	dahil	Azaltılmış	dikey	ayırma	minimasının	 (RVSM)	uygulandığı	
hava	 sahalarında,	 uygulamanın	 devamı	 ile	 ön	 görülen	 emniyet	 parametrelerinin	
karşılandığının	 belirlenmesi	 ve	 bölgesel	 olarak,	 uçakların	 söz	 konusu	 seviyeleri	 	 muhafaza	
ettiklerini	 gözlemlemek	 	 amacıyla	 seviye	muhafaza	 performans	 ölçümlerinin	 yapılmasını	 da	
içeren	 programlar	 uygulanmalıdır.	 Ayrıca,	 gözlemleme	 programları	 kapsamında	 bölgesel	
olarak	 elde	 edilen	 bilgilerin	 uluslar	 arası	 paylaşımını	 gerçekleştirecek	 düzenlemeler	
gerçekleştirilmelidir.	
	
	
AYIRMA	MİNİMUMLARI:	
	
Hava	sahasının	belli	bir	kısmında	uygulanacak	ayırma	minimumlarının	seçimi;	
Ayırma	minimumları	PANS-ATM	ve	mevcut	bölgesel	olarak	belirlenen	uygulama	hükümlerine	
göre	seçilecektir.	Kullanılan	hava	seyrüsefer	yardımcılarının	durumu	ya	da	halihazır	 	koşullar		
ICAO		hükümlerine	uymuyorsa	gerektiğinde,	
	

a- İlgili	ATS	Otoritesince	o	devletin	hükümranlığı	 altındaki	hava	 sahasındaki	 yollar	 veya	
yolların	 belirlenen	 bölümleri	 için	 işleticilerle	 de	 anlaşma	 sağlanarak	 başka	 ayırma	
minimumları	seçilecektir.	

b- Açık	denizler	veya	hükümranlığın	belirlenmediği	hava	sahalarındaki	yollar	veya	yolların	
belirlenen	 bölümleri	 için	 ayırma	minimumları	 gerektiğinde	 bölgesel	 hava	 seyrüsefer	
anlaşmaları	ile	belirlenecektir.	

	
Ayırma	minimalarının	seçimi	eğer;	
	

a- Trafik	komşu	hava	sahalarının	birinden	diğerine	geçecekse	
b- Yollar,	 komşu	 hava	 sahalarındaki	 ortak	 sınıra	 uygulamadaki	 ayırma	minimumlarından	

daha	 yakınsa	 ayırma	 minimumlarının	 seçimi	 komşu	 hava	 sahasında	 hava	 trafik	
hizmetlerini	 sağlamaktan	 sorumlu	 olan	 ilgili	 ATS	 Otoritesi	 ile	 anlaşmaya	 varılarak	
belirlenecektir.	

									Bu	uygulamadan	amaç,	hava	trafiğinin	aktarıldığı	her	iki	hava	sahasındaki	uygulamaların	
uyumunu	sağlamak	ve	ortak	sınırın	her	iki	tarafında	yer	alan	uçaklar	arasında	yeterli	ayırmayı	
sağlamaktır.		
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Seçilen	ayırma	minimalarının	detayları	ve	uygulandıkları	sahalar;	
	

1- İlgili	ATS		Ünitelerine	
2- Sağlanan		ayırmanın	uçaklarca	kullanılan	özel	hava	seyrüsefer	yardımcı	cihazlarına		ve	

özel	 hava	 seyrüsefer	 tekniklerine	 dayanması	 durumunda	 bu	 durum	 havacılık	 bilgi	
yayınları	yoluyla	pilotlara	ve	işleticilere	bildirilecektir.	

	
KONTROLÜN	SORUMLULUĞU	
	
Bir	uçuşun	kontrolünün	 sorumluluğu;	 Kontrollü	bir	uçak	herhangi	bir	 anda	 sadece	bir	hava	
trafik	kontrol	ünitesinin	kontrolü	altında	olacaktır.	
Belirli	 bir	 hava	 saha	 bloğu	 içindeki	 kontrolün	 sorumluluğu;	 Belirli	 bir	 hava	 sahası	 içindeki	
bütün	 uçakların	 kontrolünün	 sorumluluğu	 tek	 bir	 hava	 trafik	 kontrol	 ünitesine	 devredilmiş	
olacaktır.	Fakat	 ilgili	 tüm	hava	trafik	kontrol	birimleri	arasında	 işbirliği	sağlanmış	 ise,bir	veya	
bir	grup	uçağın	kontrolü	diğer	kontrol	birimine	verilebilir.	

	
KONTROL	SORUMLULUĞUNUN	DEVRİ		
Transfer	(Devir)	noktası	veya	zamanı	

ATC	 üniteleri	 arasında	 uçakların	 kontrol	 sorumluluğunun	 devri	 aşağıda	 belirtildiği	
şekilde	yapılacaktır;	

	
a) Saha	Kontrol		hizmeti	sağlayan	iki	ünite	arasında;		

Kontrol	 sorumluluğunun	 devri,	 uçağın	 Saha	 kontrol	 hizmeti	 sağlayan	 ünitelerin	
sorumluluğu	altındaki	hava	sahasının	ortak	sınırını	geçeceği	tahmin	edilen	zamanda	veya	iki	
ünite	arasındaki	anlaşmaya	göre	belirlenmiş	diğer	nokta	veya	zamanda	yapılacaktır.	

	
b) Saha	Kontrol		ve	Yaklaşma	Kontrol	hizmeti	sağlayan	iki	ünite	arasında;		

Kontrol	 sorumluluğunun	 devri,	 iki	 ünite	 arasındaki	 anlaşmaya	 göre	 belirlenmiş	 bir	
nokta	veya	zamanda	yapılacaktır.	

	
c) Yaklaşma	Kontrol		ve	Meydan	Kontrol		hizmeti	sağlayan	iki	ünite	arasında;		

Gelen	uçak;		 Yaklaşma	 kontrol	 hizmeti	 sağlayan	 ünite	 Meydan	 kontrol	 hizmeti	
sağlayan	üniteye,	iniş	için	yaklaşan	bir	uçağın	kontrol	sorumluluğunun	devrini	aşağıda	
belirtilen	şartlara	göre	yapacaktır;	
i) Uçak	meydan	civarında	iken,	

-	 Yerden	 görerek	 referans	 alınarak	 yaklaşma	 ve	 inişin	 tamamlanabileceği	
düşünüldüğünde,	veya		

	 	 -		Görerek	meteorolojik	şartların	kesintisiz	sürdürülebileceği	durumlarda,	veya	
ii) Anlaşma	mektuplarına	veya	ATS	birim	talimatlarına	göre	belirlenmiş	bir	nokta	

ya	da	seviyede,	veya	
iii) Uçak	indiğinde			
	
Kalkan	 uçak;	 Meydan	 kontrol	 hizmeti	 sağlayan	 ünite	 Yaklaşma	 kontrol	 hizmeti	
sağlayan	üniteye,	kalkan	bir	uçağın	kontrol	sorumluluğunun	devrini	aşağıda	belirtilen	
şartlara	göre	yapacaktır;	
	
i) Meydan	civarında	VMC	(Görerek	Meteorolojik	Şartlar)	hakim	ise,		

Anlaşma	mektuplarında	veya	ATS	birim	talimatlarında	belirtildiği	üzere	
- Meydan	civarından	uzaklaşmadan	önce,	veya	
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- Uçağın	IMC	(Aletli	Meteorolojik	Şartlar)	girmesinden	önce,	veya	
- Belirli	bir	nokta	ya	da	seviyede			

ii) Meydan	civarında	IMC	(Aletli	Meteorolojik	Şartlar)	hakim	ise,		
Anlaşma	mektuplarında	veya	ATS	birim	talimatlarında	belirtildiği	üzere	
- Kalkıştan	hemen	sonra,	veya	
- Belirli	bir	nokta	ya	da	seviyede			
- 	

d) Aynı	Hava	Trafik	Kontrol	Ünitesindeki	kontrol	sektörleri/pozisyonları	arasında;		
Kontrol	 sorumluluğunun	 devri,	 ATS	 birim	 talimatlarında	 belirtildiği	 üzere	 bir	 nokta,	

seviye	veya	zamanda	yapılacaktır.	
	

Transferin	(Devrin)	Koordinasyonu		
	 Bir	 uçağın	 kontrol	 sorumluluğunun	 transferi	 devralan	 kontrol	 ünitesinin	 onayı	
olmadan	gerçekleşmeyecek	olup,	aşağıda	maddeler	halinde	belirtilen	şartların	uygulanması	
gereklidir.	
	 1-Devreden	 kontrol	 ünitesi	 devralan	 kontrol	 ünitesine	 geçerli	 uçuş	 planının	 ilgili	
bölümleri	ile	talep	edilmesi	halinde	transfer	ile	ilgili	diğer	bilgileri	aktaracaktır.	
	 2-Kontrolün	 devrinde	 radar	 ya	 da	 ADS-	 B	 bilgileri	 kullanılıyorsa,	 transfer	 ile	 ilgili	
kontrol	 bilgileri	 pozisyon	 bilgisini	 de	 içerecek,	 talep	 edilmesi	 halinde	 radar	 ya	 da	 ADS-B	
gözlenen	uçağın	hızı	ve	rotası	(track)	gibi	bilgiler	transferden	önce		verilecektir.	
											3-	Kontrolün	devrinde	ADS-	C	bilgileri	kullanılıyorsa	,	4	boyutlu	pozisyon	bilgisi	ve	diğer	
gerekli	bilgiler	aktarılacaktır.	
	
Kontrolü	devralan	kontrol	ünitesi;	
	
									1-	 Üniteler	 arasında	 yapılmış	 herhangi	 bir	 anlaşma	 yok	 ise,	 devralan	 ünite	 uçağın	
kontrolünü	 kabul	 ettiğini	 bildirecektir.	 Herhangi	 bir	 bildirimde	 bulunulmaması	 halinde	
koşulların	 kabul	 edildiği	 anlaşılacak	 veya	 bilgilerde	 yapılması	 istenilen	 değişiklikler	
belirtilecektir.	
	 2-Uçuşun	daha	sonraki	kısmı	için,	uçağın	devir	zamanında	almış	olması	istenen	diğer	
bilgiler	veya	müsaadeler	de	bildirilecektir.	
	
	 İki	ünite	arasında	yapılmış	herhangi	bir	anlaşma	yok	ise,	kontrolü	devralan	ünite	uçak	
ile	 iki	 yollu	 muhabereyi	 sağladığını	 devreden	 üniteye	 bildirecektir.	 Uygun	 koordinasyon	
usulleri,	 transfer	 kontrol	 noktaları	 dahil	 olmak	 üzere	 ATS	 talimatlarını	 da	 içerecek	 şekilde	
anlaşma	mektuplarında	belirtilecektir.	
	
HAVA	TRAFİK	KONTROL	MÜSADELERİ:	
	
Kapsam	ve	amaç:	
	 	Kontrol	 müsaadeleri,	 uçak	 operasyonlarının	 emniyetini	 etkileyen,	 bilinen	 trafik	
ortamına	dayalı	olarak	yalnızca	hava	trafiğini	hızlandırmak	ve	hava	araçlarını	birbirlerinden	
ayırmak	 amacıyla	 yayınlanacaktır.	 Bu	 trafik	 ortamı,	 sadece	 kontrol	 hizmeti	 sağlanan	
havadaki	 ya	 da	 manevra	 sahası	 üzerindeki	 hava	 araçlarını	 değil,	 aynı	 zamanda	 manevra	
sahası	 üzerindeki	 tüm	 taşıt	 trafiği	 ya	 da	 kalıcı	 olmayan	 kullanımdaki	 diğer	 maniaları	 da	
kapsayacaktır.	
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												Eğer	bir	hava	trafik	kontrol	müsaadesi,	uçağın	kaptan	pilotu	için	uygun	değilse,	uçuş	
ekibi	 düzeltilmiş	 bir	 kontrol	 müsaadesi	 talep	 edebilir	 ve	 eğer	 uygulanabilir	 ise	 yedek	 bir	
müsaade	talep	edebilir.	
	 	Hava	trafik	kontrol	birimleri	tarafından	yayınlanan	hava	trafik	kontrol	müsaadeleri,	
mümkün	 olduğunca	 sadece	 bilinen	 ilgili	 hava	 trafiğinin	 yönlendirilmesi	 amacıyla	 bir	 hava	
aracına	 verilen	uçuş	 yetkisidir.	Uçuş	operasyonlarının	emniyetini	 artırmak	 ya	da	herhangi	
başka	 bir	 amaç	 için	 uygulanabilir	 olduğunda	 ATC	 uçuş	 müsaadeleri,	 herhangi	 bir	
yönetmeliği	 ihlal	etmek	amacı	 ile	kullanılamaz;	uygulanabilir	 kuralların	ve	yönetmeliklerin	
olası	bir	ihlali	ile	ilgili	olarak,	uçuş	müsaadeleri	kaptan	pilotun	sorumluluklarını	azaltmaz.	
	 Uçaklar	 arasında	 çarpışmayı	 önlemek,	 düzenli,	 hızlı	 bir	 trafik	 akışı	 sağlamak	 ve	
muhafaza	 etmek	 amacıyla	 gerekli	 olan	 bu	 uçuş	 müsaadeleri	 yanlızca	 ATC	 üniteleri	
tarafından	yayınlayacaktır.	
	 	ATC	müsaadeleri,	hava	aracının	uygulaması	 için	uygun	bir	zamanda	uçağa	iletilmiş	
olmasının	 garanti	 altına	 alınması	 amacıyla	 mümkün	 olduğunca	 erken	 yayınlanmak	
zorundadır.	
	
	
	Uçuşun	bir	bölümü	için	ATC’ye	tabi	olan	uçaklar:	
												Bir	 uçuş	 planından,	 uçuşun	 ilk	 diliminin	 kontrolsüz	 daha	 sonraki	 dilimini	 için	 ise	
ATC’ye	 tabi	 olacağı	 anlaşıldığında,	 pilot,	 kontrollü	 uçuşun	 başlayacağı	 hava	 sahasından	
sorumlu	ATC	biriminden	uçuş	müsaadesi	alması	amacıyla	bilgilendirilecektir.		
											Bir	uçuş	planından,	uçuşun	ilk	diliminin	ATC’ye	tabi	olacağı	daha	sonraki	bölümü	ise	
kontrolsüz	 olacağı	 anlaşıldığında,	 uçak,	 normal	 olarak,	 kontrollü	 uçuşun	 sonlanacağı	
noktaya	müsaade	edilecektir.	
	
	Ara	duraklar	arasındaki	uçuşlar:	
									Bir	uçak,		kalkış	meydanında,	ara	duraklar	arasındaki	uçuşun	çeşitli	aşamaları	için	uçuş	
planları	 doldurduğunda,	 başlangıç	 uçuş	 izin	 limiti,	 ilk	 varış	 havaalanı	 olacaktır.	 Uçuşun	
sonraki	her	bir	bölümü	için	yeni	uçuş	izni	yayınlanacaktır.	
								İkinci	aşama	ve	sonraki	her	aşama	 için,	ara	duruşlar	arasındaki	bir	uçuşun	uçuş	planı,	
aşağıda	 belirtilen	 durum	 haricinde,	 yalnızca	 uygun	 ATS	 birimi	 tarafından,	 uçağın	 ilgili	
havaalanından	kalkış	yaptığı	uyarısını	aldığında,	ATS	ve	arama	ve	kurtarma	(SAR)	amaçları	
için	faal	hale	gelecektir.	
						ATC	birimleri	ve	 işleticiler	arasında	yapılan	bir	ön	anlaşma	ile,	yayınlanmış	tarifeli	uçak	
operasyonları,	 eğer	 uçağın	 önerilen	 yolu	 birden	 fazla	 kontrol	 sahası	 içeriyor	 ise,	 yalnızca	
ilgili	ACCler	 arasındaki	 koordinasyonun	 sağlanmasından	 sonrasında,	diğer	 kontrol	 sahaları	
içindeki	ara	duraklar	arasında	serbest	bırakılabilir.	
	
Uçuş	izinlerinin	içeriği	
	 Uçuş	izni,	pozitif	ve	kısa	bilgi	içerecektir	ve	mümkün	olduğunca	standart	bir	şekilde	
ifade	edilecektir.	
	 	
Kalkış	yapan	uçaklar	
									Uygulanan	 standart	 kalkış	 uçuş	 izni	 kullanımını	 sağlayan	 prosedürler	 haricinde,	
ACC’ler,	 yaklaşma	 kontrol	 birimlerine	 ya	 da	 meydan	 kontrol	 kulelerine,	 bu	 birimler	
tarafından	 yapılan	 talebin	 alınmasından	 sonra	 ya	 da	 eğer	 uygulanabilir	 ise	 bu	 talep	
öncesinde	mümkün	olan	en	az	gecikme	ile	uçuş	müsaadesi	vereceklerdir.	
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Yoldaki	uçaklar:	
	 Bir	ATC	birimi,	 komşu	bir	ATC	biriminden,	uçağın	belirli	bir	 zaman	dilimi	 süresince	
belirli	bir	noktaya	serbest	bırakılmasını	talep	edebilir.	
	 Kalkış	 noktasında	 bir	 uçağa	 ilk	 uçuş	 izni	 yayınlandıktan	 sonra,	 gerekli	 olduğunda	
düzeltilmiş	/	yedek	uçuş	izninin	ve	gerekli	ise	trafik	bilgisinin	verilmesi,	uygun	ATC	biriminin	
sorumluluğu	olacaktır.	
	 Uçuş	 ekibi	 tarafından	 talep	 edildiğinde,	 bir	 uçak,	 trafik	 şartları	 ve	 koordinasyon	
prosedürleri	 izin	 veriyorsa,	 	 seyir	 seviyesine	 tırmanış	 için	 müsaade	 verilecektir.	 Seyir	
seviyesi	için	verilecek		uçuş	izni,	ya	belirtilen	bir	seviyenin	üzerinde	ya	da	belirtilen	seviyeler	
arasında	olacaktır.	
	
Süpersonik	uçuşlarla	ilgili	uçuş	müsaadeleri:	
									Süpersonik	uçuş	amaçlayan	uçaklar,	uygulanabilir	olduğu	hallerde,	kalkıştan	önce,	ses	
hızına	eş	değer	hızlanma	safhası	için	müsaade	edilecektir.	
									Bir	uçuşun	ses	hızına	eş	değer	ve	süpersonik	safhaları	süresince,	uçuş	izninde	yapılacak	
düzeltmeler,	belirli	bir	minimumda	tutulmalı	ve	uçuş	safhaları	boyunca	uçağın	operasyonel	
kısıtlamalarını	dikkate	alarak	yayınlanmalıdır.		
	
Müsaade	limiti:	
											Bir	 uçuşun	 müsaade	 limiti,	 uygun	 bir	 rapor	 noktasının	 ya	 da	 havaalanının	 veya	
kontrollü	hava	sahası	sınırının	adı	belirtilerek	tanımlanacaktır.	
										Ön	koordinasyonun,	kontrolü	gerçekleştirecek	diğer	birimler	ile	yerine	getirildiği	ya	da	
eğer	 kontrolün	 devrinden	 	 önce	 uygun	 bir	 zamanda	 yerine	 getirileceğine	 dair	 akla	 yakın	
/mantıklı	 güvence	 varsa,	 uçuş	 müsaade	 limiti,	 gidiş	 meydanı	 olacaktır	 ya	 da	 eğer	
uygulanabilir	 değilse,	 uygun	 bir	 ara	 noktaya	 müsaade	 edilecektir.	 Koordinasyon,	 gidiş	
meydanına	 mümkün	 olan	 en	 kısa	 sürede	 bir	 uçuş	 müsaadesi	 yayınlanabilmesi	 amacıyla	
hızlandırılacaktır.	
									Eğer	bir	uçak,	komşu	hava	sahası	içinde	yer	alan	bir	ara	noktaya	müsaade	edilmiş	ise,	
sorumlu	 	ATC	ünitesi,	uygulanabilir	olduğu	kadar	kısa	sürede,	gidiş	meydanına	düzeltilmiş	
bir	uçuş	müsaadesi	yayınlamaktan	sorumlu	olacaktır.	
									Gidiş	 meydanının	 kontrollü	 hava	 sahası	 dışında	 olduğu	 hallerde,	 bir	 uçağın	 içinden	
geçeceği	 son	 kontrollü	 hava	 sahasından	 sorumlu	 ATC	 birimi,	 kontrollü	 hava	 sahasının	
limitine	göre,	uçuş	için	uygun	bir	müsaade	yayınlayacaktır.	
	
Uçuş	yolu:	
									Uçuş	yolu,	gerekli	olduğu	düşünüldüğünde	her	uçuş	müsaadesi	için	detaylandırılacaktır.	
“Cleared	via	flight	planned	route”	,	“Planlanmış	uçuş	yollarından	serbestsiniz”	ifadesi	/	freyzi,	
her	yolu	ya	da	yolun	belirtilen	bölümünü	tanımlamak	için	kullanılabilir.	Tanımlanan	yol	ya	da	
yol	bölümleri	uçuş	planında	belirtildiği	şekilde	gerekli	yol	detaylarına	ilişkin	ayrıntılı	bilgileri	
içerecek	şekilde	verilmelidir.	
								“Cleared	via	(designation)	departure”	or	“Cleared	via	(designation)	arrival”	Kalkış	yolu	ile	
(tanıtmasıyla)	serbestsiniz”	ve	“geliş	yolu	ile	(tanıtmasıyla)	serbestsiniz”	ifadeleri	/	freyzi,	
standart	kalkış	ya	da	geliş	yolları	uygun	ATS	otoritesi	tarafından	belirlendiğinde	ve	Havacılık	
Bilgisi	Yayınları’nda	(AIP’ler)	yayınlandığında	kullanılabilir	
												“Planlanmış	uçuş	yollarından	serbestsiniz”	 ifadesi	 /	 freyzi,	 	düzeltilmiş	bir	müsaade	
verilirken	kullanılmayacaktır.	
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								Hava	sahası	kısıtlamaları,	ATC	iş	yükü	ve	trafik	yoğunluğu	ile	sağlanan	koordinasyonuna	
bağlı	olarak	bir	uçağa,	mümkün	olduğunca	direk	rotalarda		uçma	müsaadesi	verilecektir.	
	
Seviyeler:	

									Standart	 kalkış	 ve	 geliş	 uçuş	 müsaadelerinde	 belirtilen,	 seviyelere	 ilişkin	 durumlar	
haricinde;		seyir	seviye(leri)	veya,	seyir	seviyesine	tırmanış	için	verilen	müsaadesinin	geçerli	
olacağı	nokta,		belirlenen	rapor	noktalarında		geçilecek	seviyeler,	tırmanma	veya	alçalmanın	
başlayacağı	yer	veya	zaman,	tırmanma	veya	alçalma	oranları	belirtilmelidir.	

		
Uçuş	planında	talep	edilen		değişikliklere	ilişkin	müsaadeler:	
								Yolda	 ya	 da	 seviyede	 istenilen	 bir	 değişikliği	 kapsayan	 bir	 uçuş	 müsaadesi	
yayınlanırken,	değişimin	içeriğinde	yer	alan	tüm	hususları	kapsayacak	bir	 	uçuş	müsaadesi	
verilmelidir.	
									Trafik	şartları,	istenilen	değişikliğin	uçuş	müsaadesinde	yer	almasına	imkan	sağlamıyor	
ise,	“UNABLE”	ifadesi	kullanılacaktır.	Şartlar	uygun	olduğunda,	alternatif	bir	yol	ya	da	seviye	
önerilmelidir.	
										Alternatif	bir	yol	önerildiğinde	ve	uçuş	ekibi	tarafından	kabul	edildiğinde,	yayınlanan	
düzeltilmiş	uçuş	müsaadesi,	daha	önce	serbest	kılınan	yola	/	rotaya	katılacağı	noktayı	ya	da	
uçak	 daha	 önce	 serbest	 kılınan	 yola	 /	 rotaya	 	 dahil	 olmayacak	 ise,	 gidiş	 meydanı	 için	
belirlenen	yolu	/	yolları	tanımlayacaktır.	
	
						
Müsaadelerin	içeriği:	
	
											Hava	 Trafik	 Kontrol	 müsaadesi,	 bir	 uçağa	 uçması	 için	 ATC	 birimlerince	 verilen	 yetki	
olup,	yalnızca	hava	trafik	kontrol	hizmeti	sağlama	gerekliliklerine	dayanmalıdır.	
Müsaadelerin	İçeriği:	Hava	Trafik	Kontrol	müsaadeleri	aşağıdaki	bilgileri	içerecektir.	

1- Uçuş	planında	belirtilen	uçak	çağrı	adı	
2- Müsaade	hududu	(	iniş	meydanı,	uygun	bir	rapor	noktası,	kontrollü	hava	sahası	sınırı)	
3- Uçuş	yolu	
4- Yol	boyunca	ya	da	yolların	belirlenen	bölümleri	için	seviye	/	seviyeler	eğer	

istenmiş	ise	seviye	değişiklikleri	
Eğer	seviyeler	için	verilen	müsaade	yolun	sadece	bir	bölümünü	kapsıyorsa,	verilen	müsaade	
için	seviyelerin	geçerli	olduğu	noktanın	belirtilmesi	önemlidir.	

5- Yaklaşma	ve	kalkış	manevraları,	muhabere	gereklilikleri	ve	müsaadenin	
bitiş	zamanı	gibi	gerekli	talimat	ve	bilgiler	

	
								Clearance	Expiry	Time:	(Müsaadenin	bitiş	zamanı):	uçuşun	başlatılmadığı	takdirde	
müsaadenin	otomatik	olarak	iptal	edileceği	zamanı	belirtir.	
	
Standart	geliş	ve	kalkış	rotaları	,	ek	usuller,	
	

1- Hava	trafiğinin	emniyetli,	düzenli	ve	hızlı	akışını	sağlamak	
2- Hava	Trafik	Kontrol	müsaadelerinde	yer	alan	rota	ve	usullerin	tanımlanmasını	

kolaylaştırmak	amacıyla	tesis	edilmelidir.	
	

									Transonik	uçuşlar	için	verilen	müsaadeler:	Ses	ötesi	bir	uçuşun	transonik	ivme	süreci	ile	
ilgili	hava	trafik	kontrol	müsaadeleri	en	az	bu	sürecin	sonuna	kadar	devam	edecektir.	Ses	
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ötesi	uçuştan		ses	hızından	yavaş	bir	uçuşa	geçen	bir	uçağın	yavaşlama	ve	alçalmasına	ilişkin	
hava	trafik	kontrol	müsaadesi	en	azından	transonik	süreçte	kesintisiz	bir	alçalmayı	
sağlayacaktır.	
	
	
MÜSAADELERİN	TEKRARI		ve	EMNİYET	İLE	BAĞLANTILI	BİLGİLER	
	
								Uçuş	mürettebatı,	sesli	olarak	R/T	kanallarıyla	kendilerine	iletilen	ATC	müsaade	ve	
talimatlarının	aşağıda	belirtilen	kısımlarını		hava		trafik	kontrolörlerine	tekrar	etmelidirler.	
a- ATC	yol	müsaadesini	
b- Herhangi	bir	pist	için	verilen	giriş,	iniş	,	kalkış	,		bekleme,	kat	ediş	ve	geri	dönüşler	için	

verilen	müsaade	ve	talimatları	
c- Kullanılan	pist,	Altımetre,	SSR	Kodu,	seviye	talimatları	ile	uçuş	başı	ve	hız	talimatları,	

ATIS	yayınından	alınmış	ya	da	Kontrolörce	bildirilmiş	geçiş	seviyesi	(	Transition	Level)	
bilgilerini	

	
										Koşullu	 müsadeleri	 de	 kapsayacak	 şekilde	 verilen	 diğer	 müsaade	 ve	 talimatlar	
anlaşıldığı	 ve	 uygulanacağını	 açık	 bir	 dil	 ile	 belirten	 bir	 yöntem	 ile	 tekrarlanmalı	 ya	 da	
doğrulanmalıdır.	
											Kontrolör	 tekrarı	 dinlemeli	 ,	 müsaade	 	 ya	 da	 talimatın	 uçuş	 mürettebatı	 tarafından	
doğru	 olarak	 tekrar	 edildiğinden	 emin	 olmalı,	 tekrarda	 ortaya	 çıkan	 farklılıkları	 vakit	
geçirmeksizin	düzeltmelidir.	
									İlgili	ATS	Otoritesi	tarafından	aksi	belirtilmedikçe	CPDLC	mesajlarının	sesli	olarak	tekrarı	
gerekli	değildir.	
	
MÜSAADENİN	KOORDİNASYONU	
	
								Bir	 hava	 trafik	 kontrol	 müsaadesi,	 uçulacak	 yolun	 tamamını	 veya	 bir	 bölümünü	
kapsayacak	şekilde	hava	trafik	kontrol	üniteleri	arasında	aşağıda	belirtildiği	şekilde	koordine	
edilmelidir.	
Bir	uçağa	planlanan	ilk	iniş	meydanına	kadar	olan	bütün	yollar	için	müsaade;	
	

1- Kalkıştan	 önce	 uçağı	 kontrol	 edecek	 bütün	 birimler	 arasında	 müsaadenin	
koordinasyonu	mümkün	olduğunda	

2- Uçağı	 sırasıyla	 kontrol	 edecek	 üniteler	 arasında	 ön	 koordinasyonun	 önceden	
sağlanacağından	emin	olunduğunda	verilecektir.	

	
										Kalkan	 trafiğin	 hızlandırılması	 amacıyla	 sadece	 uçuşun	 ilk	 bölümü	 için	 müsaade	
yayınlandığında,	müteakip	yol	müsaadesi,	ilk	iniş	meyde-anı	yol	müsaadesini	yayınlayan	saha	
kontrol	merkezinden	başka	 bir	 saha	 kontrol	merkezinin	 sorumluluğunda	olsa	 bile	 yukarıda	
belirtildiği	şekilde	verilecek	müsaade	iniş	meydanı	olacaktır.	
									Yukarıda	 belirtildiği	 şekilde	 koordinasyon	 sağlanamadığında	 veya	 sağlanamayacağı	
düşünüldüğünde,	 uçak	 sadece	 koordinasyonun	 sağlandığı	 noktaya	 ya	 da	 uygun	 bekleme	
talimatlarıyla	 birlikte	 uçağın	 daha	 sonraki	 	 müsaadesini	 alabileceği	 bir	 noktaya	 müsaade	
edilecektir.	
										İlgili	 ATS	 Otoritesince	 uygun	 karşılandığında,	 uçak	 	 kontrol	 noktasında	 transfer	
edilmeden	 önce	 downstream	 müsaadesi	 almak	 amacıyla	 downstream	 hava	 trafik	 kontrol	
ünitesiyle	temas	edecektir	
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									Downstream	Clerance:	Bir	uçağa	planlanan	 ilk	 iniş	meydanına	kadar	olan	bütün	yollar	
için	 müsaade	 verilmemesi	 durumunda	 uçağın	 koordinasyonun	 sağlandığı	 noktadan	 daha	
sonraki	 yollar	 ya	 da	 yolların	 belirlenen	 bölümleri	 için	 ilgili	 ATS	 Ünitesinden	 alacağı	 yol	
müsaadesidir.		
									Uçak	downstream	müsaade	alırken	kontrolü	altında	olduğu	ATC	Ünitesiyle	gerekli	olan		
iki	yollu	muhabereyi	devam	ettirecektir.	
	
	
									Verilen	 downstream	 müsaade	 pilotlar	 tarafından	 kolayca	 anlaşılabilir	 olmalı,.		
downstream	 müsaade	 vermekle	 sorumlu	 hava	 trafik	 kontrol	 ünitesince	 gerekli	 koordine	
sağlanmadıkça,	 downstream	 müsaadeler	 uçağın	 diğer	 bir	 hava	 sahasındaki	 mevcut	 uçuş	
profilini	etkilememelidir.	
									Bir	uçak,	bir	 saha	kontrol	merkezinin	 sınırları	 içindeki	bir	meydandan	kalkıp	30	dakika	
içinde,	 veya	 ilgili	 saha	 kontrol	 merkezleri	 arasında	 mutabakata	 varılmış	 bir	 başka	 zaman	
süreci	 içinde,	 bir	 diğer	 saha	 kontrol	 merkezinin	 sınırlarına	 girecekse,	 kalkış	 müsaadesi	
verilmeden	önce,	komşu	saha	kontrol	merkezi	ile	koordinasyon	sağlanmış	olacaktır.	
								Bir	 meydandan	 kalkan	 uçağın	 komşu	 kontrol	 sahası	 sınırına	 olan	 uçuş	 süresi,	 trafik	
bilgisinin	verilmesi	amacıyla	 iki	ünite	arasında	belirlenen	minimum	değerden	daha	kısa	 ise,	
kalkıştan	sonra	uçuş	planı	ve	kontrol	bilgilerinin	aktarılması	ve	transferi	kabul	eden	üniteye	
koordinasyon	 ve	 planlama	 amacıyla	 yeterli	 bir	 sürenin	 tanınması	 amacıyla	 uçağı	 transfer	
eden	 ünitenin	 kalkıştan	 önce	 uçuş	 bilgilerini	 vermesi	 ve	 o	 uçak	 için	 	 bir	 onay	 (Approval	
Request)	APPREX	talep	etmesi	gereklidir.	
	
Approval	Request;		Bir	uçağın	kalkışından	komşu	ünite	sınırına	kadar	olan	uçuş	süresi	;	uçuş	
plan	 transferinin	 gerçekleştirilmesi	 ve	 söz	 konusu	 ATC	 ünitelerince	 kontrol	 bilgilerinin	
değerlendirilip	 ,	gereken	koordinasyonların	yapılması	amacıyla	ön	görülen	süreden	daha	az	
olduğu	durumlarda	,	uçağa	çalıştırma	veya	kalkış	müsaadesi	verilmeden	önce	,	ATC	ünitesinin	
gerekli	bilgileri	vermek	ve	onay	almak	için	komşu	ATC	ünitesinden	aldığı	izindir.	
	
								Bir	uçak,	kontrollü	hava	sahası	dışındaki	uçuşu	için,	kontrollü	hava	sahasını	terk	edecek	
ve	daha	sonra	yine	aynı	veya	başka	bir	kontrollü	hava	sahasına	girecek	 ise,	bu	uçağa	kalkış	
meydanından	ilk	gidiş	meydanına	kadar	müsaade	verilebilir.	Ancak,	verilen	bu	müsaade	veya	
müsaadede	 yapılacak	 değişiklikler,	 sadece	 uçuşun	 kontrol	 sahası	 içinde	 kalan	 bölüm	 /	
bölümleri	için	geçerli	olacaktır.	
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UÇUŞ	BİLGİ	HİZMETİ	/	FLIGHT	INFORMATION	SERVICE	(FIS):	

Uçuş	Bilgi	Hizmeti	bu	bilgilerden	etkilenecek	/	faydalanabilecek	bütün	uçaklara	ve;	
1- Hava	Trafik	Kontrol	hizmeti	verilen	veya	
2- Hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	 verilmeyen	 ancak	 ilgili	 hava	 trafik	 hizmet	 ünitelerince	

bilinen	uçaklara	sağlanacaktır.	
	

Uçuş	bilgi	hizmetinin	sağlanması	bir	uçağın	kaptan	pilotunun	sorumluluğunu	azaltmaz,	uçuş	
planında	yapılacak	herhangi	bir	değişiklik	için	son	kararı	kaptan	pilot	verir.	
	
				Hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	 ile	 uçuş	bilgi	 hizmetinin	beraber	 sağlandığı	ATS	Ünitelerinde,	
hava	trafik	kontrol	hizmetinin	sağlanması	gerekli	olduğunda	hava	trafik	kontrol	hizmeti,	uçuş	
bilgi	hizmetine	göre	öncelikle	sağlanacaktır.	
	
Son	 yaklaşmada,	 inişte,	 kalkışta	 ve	 tırmanışta	 olan	 uçakların	 belirli	 şartlarda	 hava	 trafik	
kontrol	 hizmeti	 sağlanmasına	 ait	 bilgiler	 ile	 beraber	 gerekli	 olduğunda	 vakit	 geçirmeksizin	
diğer	ilgili	bilgilere	ihtiyaç	duyabileceği	göz	ardı	edilmemelidir.	
	
UÇUŞ	BİLGİ	HİZMETİNİN	KAPSAMI:	
	
Uçuş	bilgi	hizmeti	sağlarken	aşağıda	belirtilen	uygun	bilgiler	sağlanacaktır.	
	

1- SIGMET	ve	AIRMET	bilgilerinin	
2- Püskürme	öncesi	volkanik	aktiviteler,	volkanik	patlamalar	ile	volkanik	kül	bulutlarıyla	

ilgili	bilgileri	
3- Atmosfere	yayılan	toksik	kimyasallar	ve	radyo	aktif	maddelere	ilişkin	bilgileri	
4- Hava	seyrüsefer	yardımcı	cihazlarının	çalışma	durumlarına	ilişkin	bilgileri	
5- Kar,	buz	ya	da	fazla	miktarda	suyun	etkilediği	meydan	manevra	sahalarının	durumları	

dahil	 olmak	 üzere	 meydan	 ve	 meydan	 kolaylıklarının	 durumlarındaki	 değişiklik		
bilgileri	

6- İnsansız	 serbest	 balonlara	 ilişkin	 bilgileri	 ve	 emniyeti	 etkileyebilecek	 diğer	 bilgileri	
kapsayacaktır.	

	
Uçuşlara	sağlanan	uçuş	bilgi	hizmeti	yukarıda	belirtilenlere	ek	olarak;	
	
						1-Kalkış,	 gidiş	 ve	 yedek	meydanlarda	mevcut	 ya	 da	 tahmin	 edilen	 hava	 koşullarına	 ait	
bilgileri	
						2-	C,	D,	E,	F	ve	G	sınıfı	hava	sahasında	uçan		uçakların	çarpışma		tehlikesine	ait	bilgiler	
						3-	Deniz	üzerindeki	uçuşlarda,	pilot	tarafından	talep	edildiğinde	ve	mümkün	olduğunda,	o	
bölgede	 yer	 alan	 gemilerin	 çağrı	 adları,	 pozisyonları,	 rotaları	 ve	 hızlarına	 ilişkin	 bilgileri	 de	
kapsayacaktır.	
	
								Trafik	 bilgisi	 dolaylı	 alınmış	 uçaklara	 tehlike	 teşkil	 edecek	 uçaklarla	 ilgili	 bilgiler	 bazen	
yetersiz	 olabilir.	 Bu	 durumda	 ATS	 Otoriteleri	 bu	 bilgilerin	 doğruluğundan	 ve	
yayınlanmasından	sorumlu	tutulamazlar.	
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						Sağlanan	 çarpışma	 bilgisiyle	 ilgili	 bilgilerin	 doğrulanması	 gerektiğinde	 veya	 uçuş	 bilgi	
hizmetlerinde	 herhangi	 bir	 kesinti	 yaşandığında,	 belirlenmiş	 sahalarda	 uçaklar	 tarafından	
yayınlanan	VHF	olarak	R/T	kanallarından	yayınlanan	TIBA	(Traffic	Informatoın	Broadcasts	by	
Aircraft	)	yaralanılabilir.	
	
								Hava	Trafik	Hizmet	Üniteleri,	mümkün	olduğunda,	yayınlanan	özel	hava	raporlarını	ilgili	
diğer	uçaklara,	meteoroloji	ofislerine	ve	diğer	ATS	ünitelerine	iletmelidirler.	
	
								VFR	uçuşlara	sağlanan	uçuş	bilgi	hizmeti,	belirtilenlere	ek	olarak	uçuş	yolu	üzerine		VFR	
uçuşu		yapılamaz	duruma	getirecek	trafik	ve	meteorolojik	bilgileri	de	kapsamalıdır.	
	
	
OPERASYONEL	UÇUŞ	BİLGİ	HİZMET	YAYINLARI:	
	
									Meteorolojik	 bilgiler,	 hava	 seyrüsefer	 yardımcı	 cihazlarına	 ait	 bilgiler	 ile	 uçuş	 bilgi	
hizmeti	 kapsamında	 olan	meydanlara	 ait	 bilgiler,	 mümkün	 olduğunda,	 operasyonel	 olarak	
birleştirilmiş	formda	sağlanmalıdır.	
	
									Uçuş	 faaliyetleriyle	 ilgili	 birleştirilmiş	 uçuş	 bilgi	 hizmet	mesajları	 uçaklara	 kapsamlı	 ve	
eksiksiz	 olarak	 iletilmeli,	 özel	 olarak	 belirtilmiş	 ise	 belirlenmiş	 aralıklarla	 uçuşun	 farklı	
bölümleri	için	yayınlanmalıdır.	
	
											Uçuş	bilgi	hizmet	yayınları,	uçuşun	çeşitli	safhalarına	uygun	olarak	seçilen	meteorolojik	
ve	 operasyonel	 bilgileri	 içermelidir.	 Bu	 yayınlar	 genel	 olarak	 HF,	 VHF	 ve	 ATIS	 olarak	
yayınlanmaktadır.	
OFIS	 mesajları	 pilot	 tarafından	 talep	 edildiğinde	 ve	 uygun	 olduğunda	 ilgili	 ATS	 ünitesi	
tarafından	pilotlara	iletilecektir.	
	
OTOMATİK	TERMİNAL	BİLGİ	HİZMET	YAYINLARI	(ATIS)	
	
Otomatik	 terminal	 bilgi	 hizmet	 yayınları	 (ATIS),	 ATS	 VHF	 hava	 yer	 muhabere	 kanallarında		
aşırı	muhabere	yükünün	azaltılması	amacıyla	sağlanacaktır.	
	
ATIS	Yayınları,		
1-İnen	uçaklara	hizmet	veren	bir	yayın	
2-	Kalkan	uçaklara	hizmet	veren	bir	yayın	
3-	İnen	/	Kalkan	uçaklara	hizmet	veren	bir	yayın	
4-	 İnen	/	Kalkan	uçaklara	sırasıyla	hizmet	veren	ATIS	yayınlarında	yayın	süresinin	aşırı	uzun	
olması	durumunda,	İnen	/	Kalkan	uçaklara	hizmet	veren	iki	yayın	şeklinde	düzenlenmelidir.	
	
ATIS	 yayınları	 için	mümkün	 olduğunda	 ayrı	 bir	 VHF	 frekans	 kullanılacaktır.	 Ayrı	 bir	 frekans	
kullanma	 imkanı	yok	 ise,en	uygun	seyrüsefer	yardımcı	cihazının	 tercihen	VOR	frekansından	
yayınlanmalıdır.Ancak,	 VOR’ın	 yayın	mesafesi	 ve	 alınma	 kapasitesine	 uygun	 olmalı,	 VOR’ın	
tanıtma	işaretini	engellememelidir.	
	
ILS	kanallarından	yayın	yapılmamalıdır.	Yayınlar	sürekli	ve	tekrarlanır	olmalıdır.	
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ATIS	 yayınları	 belirlenmiş	 hava	meydanlarında	 	 uluslar	 arası	 havacılık	 hizmetleri	 için	 asgari	
İngilizce	olarak	yayınlanmalı,		Yayınlar	birden	fazla	dil		için	uygun	olup,	kullanılacak	her	dil	için	
ayrı	kanal	kullanılmalıdır.	
	
Mesajların		operasyonel	hizmet	veren	ATS	ünitesince	hazırlanmadığı	durumlarda,	yayınlarda	
yer	alan	bilgilerin	 	yaklaşma,	 iniş,	kalkış	pozisyonunda	bulunan	hava	araçlarıyla	birlikte	 ilgili	
hava	trafik	hizmet	ünitelerince	anında	alınması	sağlanarak	hizmete	verilecektir.	
	
ATIS	 Yayınları	 uygulanabilir	 olduğunda	 30	 saniyeyi	 aşmamalı	 ,	 yayınlar	 anlaşılır	 olmalı,	
seyrüsefer	yardımcı	cihazının	sinyalinden	etkilenmemelidir.		
	
D-ATIS	 (data	 link-automatic	 terminal	 information	 services)	 yayınları	 da	 Voice-ATIS	
yayınlarıyla	aynı	içerik	ve	formatta	yayınlanmalıdır.	
	
	
ATIS	Yayınları	sağlandığında:	
	
1-yayınlanan	bilgiler	yalnızca	bir	meydana	ait	olacaktır	
2-	operasyonel	olarak	anlamlı	olabilecek	değişiklikler	anında	güncellenecektir.	
3-	ATIS	mesajlarının	hazırlanması	ve	yayınlanması	ATS	Ünitelerinin	sorumluluğunda	olacaktır	
4-her	ATIS	mesajı	 ICAO	heceleme	alfabesinden	alınan	bir	harf	 ile	 tanıtılacak,	birbirini	 takip	
eden	mesaj	tanıtmaları	alfabe	sırasına	uygun	olacaktır	
5-uçaklar,	 yaklaşma	 kontrol	 ünitesi	 ya	da	meydan	 kontrol	 hizmeti	 sağlayan	üniteyle	 temas	
ettiklerinde	yayınları	aldıklarını	bu	ünitelere	bildireceklerdir.	
6-ilgili	 ATS	 ünitesi	 uçağın	 yayını	 aldığını	 bildirmesinden	 sonra	 veya	 iniş	 için	 gelen	 uçaklara		
ilgili	ATS	otoritesince	belirlenen	bir	zamanda	QNH	bilgisini	de	verecektir.	
7-meteorolojik	 bilgiler,	 yerel	 meteoroloji	 raporları	 ya	 da	 SPECI’lerden	 (	 SPECİAL	 REPORT)	
alınacaktır.	
	
Eğer	uçak	ATIS’de	yer	alan	bilgilerin	güncel	olmadığını	bildirirse	en	son	güncel	bilgiler	vakit	
geçirmeksizin	uçağa	verilecektir.	
	
Ani	 değişen	 meteorolojik	 koşullar	 nedeniyle	 ATIS’de	 yer	 alan	 bilgilerin	 güncelliğini	
kaybetmesi	durumunda,	uçakla	ilk	temasta	güncel	bilgiler	aktarılmalı,	altımetre	değeri	hariç	
ATIS	 yayınlarında	 yer	 alan	 ve	 uçak	 tarafından	 alındığı	 bildirilen	 bilgilerin	 uçaklara	 tekrar	
verilmesine	gerek	yoktur.	
	
İNEN	/	KALKAN	UÇAKLAR	İÇİN	ATIS	YAYINLARI:	
	

1- Meydan	adı	
2- İniş	ve/veya	kalkış	göstegesi	
3- Yayın	tipi,	eğer	yayın	D-ATIS	ise	
4- Yayın	tanımlayıcısı	
5- Gözlem	saati	
6- Uygulanacak	yaklaşma	tipi	
7- Kullanılan	pist,	eğer	varsa	potansiyel	tehlike	yaratacak	durumlar	
8- Pist	yüzey	koşulları	eğer	uygunsa	frenleme	durumu	
9- Uygunsa	Bekleme	gecikmeleri	
10- Gerekli	ise,geçiş	seviyesi	
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11- Diğer	temel	operasyonel	bilgiler	
12- Önemli	değişiklikler	ile	birlikte	yer	rüzgar	yönü/hızı	,	eğer	rüzgar	sensörleri	kullanılan	

pistin	 belirli	 bölümlerinde	 bulunuyorsa,	 pistin	 bölümleri	 için	 alınan	 rüzgar	 bilgisi	
değerlerini	

						13-görüş	ve	gerektiğinde	RVR	değeri	
						14-		Mevcut	hava	durumu	

15-1500	 mt	 /	 5000	 ft’in	 ya	 da	 en	 yüksek	 sektor	 irtifa’ın	 altındaki(hangisi	 yüksek	 ise	 )							
bulutlar,	gökyüzü	kapalı	ise	mümkün	olduğunda	dikey	görüş	mesafesi	
16-	hava	sıcaklığı	
17-	işba	değeri	
18-	QNH	altımetre	değeri	
19-alçalma	 /	 tırmanma	 hattında	 yer	 alan	meteorolojik	 bilgiler	 ve	 hava	 durumunda	 yer	
alan	operasyonel	olarak	anlamlı	olabilecek	yeni	ek	bilgiler,	gerekli	ise	wind	shear	raporu	
20-Uygunsa	hava	durumundaki	gelişme	tahminleri	
21-Geçerli	SIGMET	mesaj	bilgisi	
	

Not:	 İnen	 ve	 kalkan	 	 uçaklar	 için	 ATIS	 yayınlarında;	 kalkan	 uçağa,	 yaklaşma	 tipi	
verilmemekte,	Bekleme	Gecikmesi	(Holding	Delay)	yerine	Kalkış	gecikmesi	verilmektedir.							
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İKAZ	HİZMETİ:	

							İkaz	hizmeti,	
										a-	hava	trafik	kontrol	hizmeti	sağlanan	tüm	uçaklara	
										b-uygulanabildiği	 kadar	 uçuş	 planı	 doldurmuş	 olan	 ya	 da	 hava	 trafik	 hizmet				

birimlerince	bilinen	diğer	tüm	trafiklere	
													c-	 Kanunsuz	 girişime	 uğramış	 olduğu	 bilinen	 ya	 da	 kanunsuz	 girişime	 uğramış				

olduğuna	inanılan	her	uçağa	sağlanacaktır.	
										Uçuş	 bilgi	 merkezleri	 veya	 saha	 kontrol	 merkezleri,	 uçuş	 bilgi	 bölgesi	 ya	 da	 kontrol	
sahası	içinde	uçan	bir	uçağın	emergensi	durumuyla	ilgili	tüm	bilgileri	toplayan	ve	bu	bilgileri	
uygun	arama	kurtarma	merkezine	aktaran	üniteler	olarak	hizmet	vereceklerdir.	
										Yaklaşma	 kontrol	 ünitesi	 veya	 meydan	 kontrol	 kulesinin	 kontrolü	 altındaki	 bir	 uçak	
emergensi	 bir	 durumla	 karşılaştığında,	 bu	 üniteler	 vakit	 geçirmeksizin	 sorumlu	 uçuş	 bilgi	
merkezi	ya	da	saha	kontrol	merkezini	 ikaz	edecek	,	bu	merkezlerde	kurtarma	koordinasyon	
merkezine	 durumu	 bildireceklerdir.Ancak	 emergensi	 durumun	 şartları	 ikaz	 yapılmasını	
gerektirmediğinde;	 uçuç	 bilgi	 merkezi,	 saha	 kontrol	 merkezi	 veya	 kurtarma	 koordinasyon	
merkezi	ikaz	edilmeyecektir.	
									Bununla	birlikte,	emergensi	durum	gerektirirse,	yaklaşma	kontrol	ünitesi	veya	meydan	
kontrol	 kulesi	 gerekli	 acil	 yardım	 sağlayacak	 mahalli	 emergensi	 ve	 kurtarma	 birimlerini	
harekete	geçirmek	için	bu	birlikleri	ikaz	ederek	gerekli	önlemleri	alacaktır.	
	
KURTARMA		KOORDİNASYON	MERKEZİNİN	İKAZ	EDİLMESİ:	
	
											Diğer	 koşulların	 etkisinde	 kalıp	 ön	 yargılı	 olmaksızın	 hava	 trafik	 hizmet	 üniteleri	
yukarıda	 belirtilenlerin	 dışında,	 aşağıda	 belirtilen	 durumlarda	 emergensi	 olduğu	düşünülen	
bir	uçakla	ilgili	olarak	hemen	kurtarma	koordinasyon	merkezini	ikaz	edecektir.	
	
	
	
												A-	ŞÜPHE	HALİ:		

1-Uçakla	son	muhaberenin	yapılmasından	sonraki	30	dakika	 içinde	hiçbir	muhabere	
bağlantısı	 kurulmadığında	 veya	 30	 dakika	 geçmiş	 olmasına	 rağmen	 muhabere	
bağlantısı	kurmak	için	yapılan	girişimler	başarısız	olduğunda(hangisi	daha	önce	ise)	
2-Bir	 uçak	 son	bildirdiği	 veya	hava	 trafik	 hizmet	ünitelerince	hesaplanan	muhtemel	
varış	 zamanına	 göre	 30	 dakika	 geçmiş	 olmasına	 rağmen	 iniş	 yapmadığı	 zaman	 (	
hangisi	daha	sonra	ise	)	şüphe	hali	ilan	edilir.	
Ancak,	 uçak	 ve	 uçağın	 içinde	 bulunan	 kişilerin	 emniyetiyle	 ilgili	 herhangi	 bir	 kaygı	
mevcut	değilse	bu	işleme	gerek	yoktur.	
	

										B-ALARM	HALİ;	
		1--Şüphe	 hali	 safhasından	 sonra,	 uçakla	 muhabere	 bağlantısı	 kurmak	 için	 yapılan	
girişimler	 veya	 diğer	 kaynaklardan	 yapılan	 araştırmalar	 sonuçsuz	 kalıp	 uçakla	 ilgili	
herhangi	bir	haber	alınmadığı	zaman,	ya	da	
2--	İniş	müsaadesi	verilmiş	bir	uçak,	tahmini	iniş	zamanından	sonraki	5	dakika	içinde	iniş	
yapmazsa,	ve	muhabere	bağlantısı	yeniden	kurulmadığı	zaman	ya	da	
3--	 Uçağın	 normal	 çalıştığının	 aksadığına	 ait	 bir	 bilgi	 alınmış	 ise,	 ancak	 bu	 aksaklık	
uçağın	zorunlu	olarak	inmesini	gerektiren	bir	aksaklık	değilse	
Uçak	 ve	 uçağın	 içindeki	 kişilerin	 emniyetiyle	 ilgili	 herhangi	 bir	 kaygının	 olmadığı	
durumlarda,	ya	da	
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		4--Uçağın	kanunsuz	girişime	uğradığı	biliniyorsa	ya	da	inanılıyor	ise,	alarm	hali	ilan	edilir	
	

								C-	TEHLİKE	HALİ:	
	

	1-Alarm	 hali	 safhasından	 sonra,	 uçakla	muhabere	 bağlantısı	 kurmak	 için	 yapılan	 daha	
sonraki	 girişimler	 ve	 ve	 daha	 geniş	 araştırmalar	 sonuçsuz	 kalıp	 uçağın	 tehlike	 içinde	
olduğu	ihtimali	kuvvetlendiği	zaman	ya	da	

	2-Uçağın	 yakıtının	 bittiği	 veya	 herhangi	 bir	 meydana	 inmek	 için	 yetersiz	 olduğu			
düşünüldüğü	zaman	ya	da	

	3-Uçağın	normal	çalışmasının	aksadığına	ait	bir	bilgi	alınmış	ve	bu	aksaklık	uçağın	zorunlu	
inmesini	gerektiren	bir	aksaklık	olduğu	zaman	ya	da	
	4-Uçağın	 zorunlu	 iniş	 yaptığı	 veya	 yapmak	 üzere	 olduğuna	 ait	 bir	 bilgi	 alındığı	 zaman	
tehlike	hali	ilan	edilir.	
	

										Ancak,	 uçak	 ve	 içindekilerin	 hayati	 bir	 tehlikeye	 maruz	 kalmadıkları	 ve	 acil	 yardım	
gerekmediğine	dair	mantıklı	bir	açıklama	varsa	bu	işleme	gerek	yoktur.	
	
Yapılan	ikaz	belirtilen	sıraya	göre	aşağıdaki	bilgileri	içerecektir.	
	
1-Emercensi	şartlara	uygun	olarak	ŞÜPHE,	ALARM	ve	TEHLİKE	halini	
2-	İkazı	yapan	şahış	ya	da	kurum	
3-	Emergensinin	durumu	
4-	Uçuş	planından	alınan	bilgiler	
5-Son	temasta	bulunan	ünite,	zaman	ve	kullanılan	frekans	
6-	Uçağın	son	pozisyonu	ve	nasıl	belirlendiği	
7-Uçağın	renkleri	ve	belirgin	işaretleri	
8-Kargo	olarak	tehlikeli	madde	taşınması	
9-	Rapor	eden	ünite	tarafından	alınan	tedbirler	
10-Diğer	açıklayıcı	bilgiler	
	
										Kurtarma	 Koordinasyon	 Merkezine	 haber	 verildiği	 /	 ikaz	 yapıldığı	 anda	 yukarıda	
belirtilen	bilgilerden	eksik	olanlar	var	ise,	ilgili	ATS	ünitesi	tarafından	bu	bilgiler	elde	edilerek,	
Tehlike	Hali	ilan	edilmeden	önce	Kurtarma	Koordinasyon	Merkezine	ulaştırılacaktır.	
	
									İkaz	 yapıldıktan	 sonra,	 arama	 kurtarma	merkezi	 vakit	 geçirmeksizin	 aşağıda	 belirtilen	
aktarılacaktır.	
1-Emergensi’nin	durumuna	göre	gelişen	daha	sonraki	safhalarla	ilgili	bilgileri	
2-Emergensi’nin	sona	erdiği	bilgisini	
Kurtarma	 koordinasyon	 merkezince	 başlatılan	 işlemlerin	 iptali	 yine	 bu	 birimin	
sorumluluğundadır.	
	
MUHABERE	İMKANLARININ	KULLANILMASI:	
	
								Hava	trafik	hizmet	üniteleri	,gerektiğinde		emergensi	uçakla	muhabere	bağlantısı	kurmak	
ve	 devam	 ettirmek	 amacıyla	mümkün	 olan	 tüm	muhabere	 kolaylıklarını	 kullanarak	 uçakla	
ilgili	bilgileri	elde	etmeye	çalışacaktır.	
	
EMERGENSİ	DURUMDAKİ	UÇAĞIN	ROTASININ	BELİRLENMESİ:	
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								Emergensi	 bir	 durumun	 var	 olduğu	 düşünüldüğünde,	 bu	 durumdaki	 uçağın	 son	
pozisyonu	 göz	 önünde	 bulundurularak,	 uçağın	 uçabileceği	 maksimum	 mesafe	 ve	 daha	
sonraki	pozisyonunun	belirlenmesi	amacıyla.	harita	üzerinde	işaretlenecektir.		
	
Bu	 uçağın	 civarında	 uçtuğu	 bilinen	 diğer	 uçaklar	 da	 muhtemel	 pozisyonları	 ve	 yakıt	
durumlarına	göre	harita	üzerine	işaretlenecektir.	
	
İŞLETİCİLERE	VERİLECEK	BİLGİLER:	
	
								Bir	 uçuş	 bilgi	 merkezi	 ya	 da	 saha	 kontrol	 merkezi	 bir	 uçağın	 ŞÜPHE	 ya	 da	 ALARM	
safhasında	 olduğuna	 karar	 verirse,	mümkün	 olduğunda,	 kurtarma	 koordinasyon	merkezini	
ikaz	etmeden	önce	durumu	işleticilere	bildirecektir.	
	
					Eğer	 uçak	 TEHLİKE	 halinde	 ise,	 kurtarma	 	 koordinasyon	 merkezi	 	 vakit	 geçirmeksizin	
aranacaktır.	 Uçuş	 bilgi	 merkezi	 ya	 da	 saha	 kontrol	 merkezince	 kurtarma	 koordinasyon	
merkezine	 iletilen	 bilgiler	 mümkün	 olduğunda	 vakit	 geçirmeksizin	 işleticilere	 de	
bildirilecektir.	
	
EMERGENSİ	UÇAĞIN	ÇEVRESİNDEKİ	DİĞER	UÇAKLARA	VERİLECEK	BİLGİLER:	
	
							Hava	Trafik	hizmet	ünitelerince	bir	uçağın	emergensi	durumda	olduğu	belirlendiğinde,	bu	
uçağın	yakınında	uçtuğu	bilinen	diğer	uçaklara	mümkün	olduğunca	hızlı	bir	şekilde	emergensi	
durumuyla	ilgili	bilgi	verecektir.	
	
							Bir	hava	trafik	hizmet	ünitesince	bir	uçağın	kanunsuz	girişime	uğradığı	biliniyorsa	ya	da	
inanılıyorsa,	 emergensinin	 şekliyle	 ilgili	 olarak	 uçak	 tarafından	 bu	 anlamda	 bir	 ifade	
kullanılmadıkça	 ATS	 hava	 /	 yer	 muhaberesinde	 emergensinin	 şekliyle	 ilgili	 bir	 ifade		
kullanılmayacaktır.	Kullanılacak	ifadelerin	durumu	zorlaştırmamasına	dikkat	edilecektir.	
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HAVA	SAHASI	YÖNETİMİ	/	AIRSPACE	MANAGEMENT	(	ASM)	

Hava	 sahası	 planlamasında	 hedef,	 ATM	 hizmetleri	 için	 gerekli	 emniyet	 düzeyinin	
sağlanmasıyla,	ülkelerin	güvenlik	ve	savunma	 ihtiyaçları	da	dikkate	alınarak,	hava	sahasının	
tüm	kullanıcılara	maksimum	özgürlükle	kullandırılabilmesidir.	Bu	amaçla	planlananlar:	

♦ ATS	Koridorlarının	Geliştirilmesi	

♦ Sektörizasyon		

♦ Terminal	Sahası	Tasarımı	

Uygulama	Basamakları:	

Basım,	Eğitim	ve
Uygulamanın	Başlaması

Onaylama

Hava	Sahasının
Değerlendirilmesi

Konsültasyon	İşlemi

Senaryo	Geliştirilmesi

Hava	Sahası,	Rotalar	ve	
Usullerin	Ele	Alınması

Uzman	
Görüşleri

Simülasyon	Girdileri PANS	- OPS,	ATM,	Emniyet,	
Askeri	Uzmanlar &	
Düzenleyiciler

Emniyet	Çalışması

	

Planlama	Prensipleri	

♦ Sivil	ve	askeri	hava	sahası	kullanıcılarının	ihtiyaçları	dikkate	alınmalıdır.	

♦ Hava	koridorları	ağı	ile	sektörizasyonun	uyumu	sağlanmalıdır.	

♦ TMA’leri	kat	eden	koridorlar	ile	en-route	ağı	uyumlu	olmalıdır.	

♦ Mümkün	olan	en	uzun	mesafelerde	direkt	rotalar	oluşturulmalıdır.	

♦ 	ICAO	Standart	ve	Tavsiye	Edilen	Uygulamaları	ile	uyumlu	olmalıdır.		

	 ATS	Koridorlarının	Geliştirilmesi	

	 ATS	 koridorları	 ağı,	 gerekli	 hava	 trafik	 hizmetleri	 kolaylıkları	 ile	 hava	 sahası	
organizasyonunun	 belirlenmesinde	 temel	 teşkil	 etmelidir.	 Bölgesel	 ATS	 koridorlarının	
tesisinde,	 önemli	 kalkış	 ve	 varış	 noktaları	 dikkate	 alınmalı,	 hava	 koridoru	 tasarımı	 ve	
sektörizasyon	ile	ilgili	planlamalar	birlikte	yapılmalıdır.		
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	 Ülkeler,	 hava	 sahaları	 ve	 ATS	 koridorlarındaki	 önemli	 değişiklikler	 konusunda,	
bölgesel	 planlamalara	 uygun	 olarak	 ilgili	 ülkelerle	 bilgi	 değişimi	 ve	 koordinasyona	 önem	
vermelidirler.	Sivil	ve	askeri	otoritelerin	işbirliği	ve	mutabakatı	sağlanmalı,	mümkün	olan	en	
az	sayıda	geçiş	noktası	meydana	gelecek	şekilde	planlama	yapılarak,	optimum	kapasite	temin	
edilmelidir.	
	
	 Sektörizasyon		
	
	 Sektörizasyon	 çalışmalarında,	 operasyonel	 ihtiyaçlar	 göz	önüne	alınarak,	maksimum	
kapasiteyle	 hizmet	 verilebilecek	 ve	 koridor	 ağıyla	 tam	 uyumlu	 sektörlerin	 oluşturulması	
hedeflenmektedir.	
	 	
	 Sektörizasyonun,	operasyonel	 ihtiyaçlara	cevap	vermesi,	hava	sahasının	kullanımıyla	
ve	 koridor	 ağıyla	 tam	 uyumlu	 olması,	 değişken	 trafik	 durumu	 ve	 trafik	 akışındaki	 ani	
değişiklikleri	 karşılayabilecek	 yeterli	 esnekliğe	 sahip	olması,	 askeri	 ihtiyaçlar	 ve	 askeri	 hava	
sahası	 kullanıcılarının	 yararına	 ve	 koordinasyon	 iş	 yükünün	 minimuma	 indirmesi	
beklenmektedir.	 	

	 ATM	kapasitesinin	artırılmasına	yönelik	 çalışmalarda	karşılaşılan	en	önemli	engeller,	
kontrolör	iş	yükü	ve	hava	sahası	sınırlamalarıdır.		
Kapasite	artırımı	amacıyla	iki	yöntem	uygulanmaktadır:	
	

1) Daha	fazla	sayıda	sektör	açılması	
	

Bu	yöntemde,	hava	sahası	boyutlarının	küçültülmesi,	frekanstaki	trafik	sayısı	ve	koridor/geçiş	
noktası	 sayılarının	 azaltılması	 hedeflenmektedir.	 Ancak,	 limitlere	 hemen	 hemen	 ulaşılmış	
olması,	 frekans	 kısıtlamaları,	 koordinasyonun	 iş	 yükünü	 artırması,	 kısa	 uçuş	 süreleri	 ve	
karmaşık	rota	ağı	bu	yöntemi	uygulanabilirliğini	azaltmaktadır.	
	

2) Sektör	kapasitesinin	artırılması	
	

Bu	yöntemde	ise	hava	sahası	yapısının	karmaşıklığının	giderilerek,	kapasitenin	artırılması	ve	
sektörler	 arasındaki	 trafiğin	 daha	 dengeli	 dağılımını	 sağlayarak	 iş	 yükünün	 hafifletilmesi	
amaçlanmaktadır.	
	
	 Terminal	Sahası	Tasarımı:	
Amaç;	havaalanları	 ve	 çevresinde,	 IFR	uçuşlar	 için	hava	 trafik	 kontrol	hizmetlerinin	 güvenli	
olarak	sağlanabilmesidir.	Tasarım,	mevcut	yapının	detaylı	olarak	analiz	edilmesinin	gerekmesi	
nedeniyle	 yıllarca	 sürebilmektedir.	 Hava	 sahası	 tasarımı,	 kapasite	 ve	 uygulanacak	 ayırma	
değerleri	üzerinde	etkilidir.	
	
Tasarımın	 başlangıç	 safhalarında,	 mevcut	 ve	 beklenen	 trafik	 sayısı	 hava	 sahasının	
operasyonel	kullanımı	ve	gelecek	planlara	ilişkin	detaylı	değerlendirmeler	yapılmaktadır.	
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Dikkate	alınan	unsurlar:	
-Trafik	yoğunluğu	ve	karmaşıklığı	
-Lokal	şartlar	ve/veya	sınırlamalar	
-Seyrüsefer	alt	yapısı	
-Diğer	kullanıcı	operasyonları	(örn:askeri	gereksinimler)		
	
Tasarım	Aşamaları:	
	

1. İlk	 Değerlendirme:	 İlk	 aşamada,	 ihtiyaçlara	 göre	 hedef	 ve	 kapsam	 belirlenmelidir.	
Hava	sahasının	optimum	kullanımı	ile	ilgili	problemler	ortaya	çıkarılmalıdır.	
Mevcut	 ve	 beklenen	 trafikler,	 hava	 aracı	 tipleri	 ve	 uçuş	 profilleri	 değerlerinin	 yer	
aldığı	bir	veri	tabanı	oluşturulmalıdır.	
	

2. Proje	Organizasyonu:	Makro	seviyede,	çok	uluslu	hava	sahası	içerisinde	ana	trafik	akış	
rotaları	incelenmelidir.	Mikro	seviyede,	hava	trafik	kontrolörleri	ve	hava	sahası		
kullanıcılarını	da	kapsayan	hizmetlerin	sağlanması	konusu	değerlendirilmelidir.	

	
3.	Öneri	Aşaması:	Bu	aşamada,	hava	sahasına	ilişkin	problemlerin	çözümüne	yönelik	

projeler	 geliştirilip,	 bir	 problem	 için	 birden	 fazla	 proje	 geliştirilerek	 uygun	 olanı	
belirlenmelidir.	
	

4. Onaylanma:	 Simülasyon	 (real-time,fast-time)	 sonuçları	 yada	 başka	 pozisyonlardaki					
uygulama	ve	deneme	analizleri	sonuçlarına	göre	yapılabilmektedir.	
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HAVA	TRAFİK	AKIŞ	ve	KAPASİTE	YÖNETİMİ	(	ATFCM):	

									Hava	trafik	talebi	ile	Hava	Trafik	Kontrol	sistem	kapasitesi	arasında	sürekli	olarak	denge	
kurmayı	amaçlayan	taktik	ve	stratejik	planlama	çalışmalarını	kapsamaktadır.	

Hava	 Trafik	 Akış	 Yönetimi	 ile,	 trafik	 sayısının	 ilgili	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmet	 ünitesince	
bildirilen	 kapasiteyi	 aştığı	 ya	 da	 aşacağı	 tahmin	 edilen	 zamanlarda,	 	 gerekli	 düzenlemeler	
yapılarak,	hava	trafik	kontrol	(ATC)	hizmeti	desteklenmekte	ve	hava	sahası	kullanımı	en	üst	
düzeye	çıkarılmaktadır.		

ATC	Kapasitesi;	 hava	 sahası	 içerisinde	 veya	hava	alanında	belirli	 bir	 zaman	diliminde	kabul	
edilebilen	maksimum	uçak	sayısı	olarak	 ifade	edilmekte	olup,	havaalanı	altyapısını	veya	tali	
sistemlerinin	performansını	etkileyen	tüm	teknik,	operasyonel	ve	çevresel	 faktörler	dikkate	
alınarak	 belirlenir.	 Saatlik	 kapasiteler,	 günlük,	 aylık	 ve	 yıllık	 değerlere	
dönüştürülebilmektedir.	

Trafik	talebinin	bir	hava	alanı	ya	da	sektör	kapasitesini	aştığı	veya	aşacağı	tahmin	edildiğinde,	
ilgili/sorumlu	ATC	Ünitesi	sorumlu	ATFM	Ünitesini	ikaz	etmekte	olup,	mümkün	olabilecek	en	
uygun	zamanda,	muhtemel	gecikmeler	ya	da	uygulanacak	tahditler	konusunda	bu	durumdan	
etkilenecek	uçakların	uçuş	ekibi	ve	işleticileri	ikaz	edilmektedir.	

Kapasite	değerlerinin	belirlenmesinde	aşağıda	belirtilen	faktörlere	dikkat	edilmektedir;	

a) Verilen	ATS	çeşidi	ve	düzeyi,	
b) Kontrol	sahasının	yapısal	karmaşıklığı,	kontrol	sektörü	ya	da	ilgili	hava	alanı,	
c) Kontrolör	iş	yükü,	(yerine	getirilecek	kontrol	ve	koordinasyon	görevleri	dâhil),	
d) Muhabere	 türleri,	 kullanılan	 seyrüsefer	 ve	 gözetim	 sistemleri,	 bunların	 yedek	

sistemlerinin	 ve/veya	 usullerinin	 uygunluğunun	 yanında	 teknik	 açıdan	 güvenilirlik	
derecesi,	

e) Kontrolör	desteği	ve	ikaz	fonksiyonları	sağlayan	ATC	sistemlerinin	kullanılabilirliği,	
f) Kontrolör	iş	yükü	ile	ilgili	varsayılan	diğer	faktörler.	

	
Hava	 Trafik	 Akış	 Yönetimi,	 Eurocontrol	 Teşkilatı	 Merkezi	 Akış	 Yönetimi	 Ünitesi	 (CFMU)	
tarafından	ilgili	ülkelerce	yürütülen	koordine	ile	sağlanmaktadır.	

							Merkezi	Akış	Yönetimi	Ünitesi	(CFMU)	;	hava	yolu	işleticileri	(AOs)	ve	Hava	Trafik	Hizmetleri	
(ATS)	adına	ortak	 	ATFCM	politika	ve	 ilkeleri	dahilinde	en	yüksek	kalitede	ATFCM	hizmetini	
geliştirmek	ve	muhafaza	etmek	amacıyla,	

• Hava	Trafik	Hizmetleri	(ATS)	için;	Uçuş	planı	verisi	sağlama,	mevcut	kapasitenin	en	
iyi	 şekilde	kullanımı,	 trafik	akışının	düzenlenmesi	ve	aşırı	yüklenmeye	karşı	SLOT	
uygulanması.	

• Hava	 Yolu	 İşleticileri	 (AOs)	 için;	 Uçuş	 planında	 tavsiye	 ve	 asistanlık	 sağlama,	
tıkanıklık	 nedeniyle	 cezaların	 en	 aza	 indirilmesi	 amacıyla	 Avrupa	 Ülkelerinin	
sorumluluk	 sahası	 içerisinde	 etkin	 bir	 ATFCM	 hizmeti	 sağlanmasından	
sorumludur.	
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CFMU	sorumluluk	sahasındaki		Hava	Trafik	Akış	Yönetimi;	

a) Kapasite	 Yönetimi;	 sektör	 yapısına	 getirilecek	 değişiklik	 teklifi,	 sınırlı	 bir	 süre	 için	
tactik	kapasitesinin	artırılması,	

b) Talep	 Yönetimi;	 geçici	 yol	 yönlendirmeleri,	 geçici	 seviye	 ayarlamaları,	 regülasyon	
uygulaması	ve	gerekli	görülürse	düzeltilmesi,	

c) Slot	Yönetimi;	slot	tahsisi,	slotun	değiştirilmesi	olarak	özetlenebilir.		
	
																																										

AKIŞ	YÖNETİMİ	POZİSYONLARI	(	FMP’s	)	

FMP’ler	ATFCM	konularıyla	ilgili	koordinasyonda	bir	ACC	içinde	yer	alan	temas	noktalarıdır.	Ayrıca	
en	 etkin	 ATFCM	 planının	 uygulanması	 ve	mevcut	 kapasitenin	 en	 etkin	 bir	 biçimde	 kullanılması	
amacıyla	 CFMU’nun	 ATFCM	 konusunun	 her	 bir	 safhasında	 gerekli	 olacak	 tüm	 bilgi	 ve	 veriyi	
sağlamaktan	sorumludur.	

Bir	 FMP’nin	 yetki	 alanı,	 ilgili	 ATS	 Ünitelerinin	 sorumluluk	 sahasını/sahalarını	 kapsayan	 ACC’nin	
sorumluluk	sahasıyla	sınırlıdır.	FMP’ler	her	bir	FMP	pozisyonu	için	ayrılmış	olan	CFMU	terminalleri	
aracılığıyla	ETFMS’e	girebilmektedirler.	(ETFMS	–	Enhanced	Tactical	Flow	Management	System)	

Ülkemizde	bu	amaçla	Ankara	ve	İstanbul	ACC’lerde	görev	yapan	iki	FMP	Pozisyonu	tahsis	
edilmiş	olup	diğer	havaliman		ve	havaalanlarına	da	hizmet	vermektedirler.	

SLOT	TAHSİS	SİSTEMİ;	

Bir	havaalanında	ya	da	bir	hava	sahası	(sektör,	nokta,	v.s.)	içinde,	belirli	bir	gün	ve	saatte,	
uçakların	 iniş	 /	 kalkış	 ya	 da	 geçişleri	 için	 tahsis	 edilen	 izinler	 (saatler)	 slot	 olarak	
tanımlanmaktadır		

Uçuş	taleplerinin	aynı	anda	karşılanamadığı	havalimanı	ya	da	havaalanlarında	ya	da	hava	
sahalarında	 mevcut	 kapasitenin	 en	 etkin	 ve	 verimli	 şekilde	 kullanılması	 amacıyla	
uygulanmaktadır.		

Slot	 uygulamaları	 iç	 ve	 dış	 hatlarda	 tarifeli	 ve	 tarifesiz	 yolcu,	 kargo	 ve	 posta	 taşımak	
amacıyla	sefer		 	yapan	yerli	ve	yabancı	tüm	hava	yolu	işletmelerinin	her	türlü	uçuşlarını	
kapsamaktadır.	
Bununla	 birlikte	 aşağıda	 belirtilen	 uçuşlar	 ATCFM	 kapsamında	 Slot	 tahsislerinden	muaf	
tutulmaktadır.	

a) Kanunsuz	girişime	maruz	kalmış	uçaklar	da	dâhil	olmak	üzere	acil	durumdaki	uçuşlar,	
b) İnsani	nedenlerle		gerçekleştirilen	uçuşlar,	
c) Sağlık	otoritelerince	belirtilmiş	tıbbi	uçuşlar,	
d) Arama-kurtarma	(SAR	)uçuşları,	
e) Devlet	Başkanları	gibi	üst	düzey	kişiler	için	gerçekleştirileni	uçuşlar,	
f) Devlet	otoritelerince	gerekli	görülen	diğer	uçuşlar.	
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TANIMLAR:	

ADS-C	 sözleşmesi:	 	 ATS	 ünitesi	 tarafından	 istenilen	 veri	 ve	 Hava	 Trafik	 Hizmetlerinin	
sağlanmasında	 ADS-C	 kullanılması	 öncesinde	 kabul	 edilen	 rapor	 sıklığı	 gibi	 ADS-C	 veri	
raporlamasının	şartlarını	belirleyen	rapor	planı		
	
Akrobatik	uçuşlar:	Bir	hava	aracının	genel	durumunda	istenilerek	yapılan	manevralarla	hava	
aracına	 getirilen	 ani	 değişiklik,	 normal	 dışı	 bir	 olay	 veya	 hızındaki	 anormal	 değişikliklerle	
yapılan	uçuşu,	
	
Aletli	 meteorolojik	 şartlar:	 Görüş,	 bulutlardan	 mesafe	 ve	 bulut	 tavanı	 açısından	 görerek	
meteorolojik	şartlar	için	belirlenen	minimalardan	daha	düşük	olan	meteorolojik	şartları,	
	
Aletli	yaklaşma	usulü:	Uçağı	ilk	yaklaşma	fiksinden	veya	tanımlanmış	geliş	yolunun	başından	
inişin	 tamamlanacağı	 bir	 noktaya	 veya	 iniş	 tamamlanamayacaksa	 bir	 bekleme	 noktasına	
getiren	 veya	 belirli	 bir	 yüksekliğe	 tırmandıran,	 mânialardan	 koruyarak	 uçuş	 aletlerinin	
yardımıyla	yapılan	daha	önceden	belirlenmiş	bir	dizi	manevralar	serisini,	
	
Aletli	yaklaşma	usulü	aşağıdaki	gibi	sınıflandırılır:	

• Hassas	olmayan	aletli	yaklaşma	usulü:	İstikamet	bilgisini	kullanma	olanağı	verip	süzülüş	
bilgisini	kullanma	olanağı	vermeyen	bir	aletli	yaklaşma	usulünü,	

• Hassas	 aletli	 yaklaşma	 usulü:	 Operasyon	 kategorisine	 göre	 belirlenen	 minimum	
değerleri	 ile	 hassas	 istikamet	 ve	 süzülüş	 bilgilerini	 kullanma	 olanağı	 veren	 bir	 aletli	
yaklaşma	usulünü,	

	
Apron:	 Bir	 havaalanında	 bulunan	 ve	 yolcu,	 posta	 ya	 da	 yüklerin	 indirme,	 bindirme	 ya	 da	
boşaltılması,	hava	aracının	yakıt	alma,	park	etme	ya	da	bakımı	amacıyla	konuşlandırılması	için	
düşünülmüş	olan	tanımlanmış	bir	alanı,	
	
ATC	ünitesi:	Saha	kontrol	merkezi,	yaklaşma	kontrol	ünitesi	ve	havaalanı	kontrol	kulesi	 için	
kullanılan	genel	bir	terimi,	
	
Basınç-irtifa:	İrtifa	bakımından	ifade	edilen,	Standart	Atmosferde	o	basınca	tekabül	eden	bir	
atmosferik	basıncı,	
	
Bulut	tavanı:	20.000	feet	altında	gökyüzünün	yarısından	fazlasını	kapsayan	bulutların	en	alt	
kısmının	suya	ve	yere	olan	dikey	mesafesini,	
	
Cari	uçuş	plan:	Sonradan	verilen	müsaadelerin	beraberinde	getirdiği	(varsa)	değişiklikleri	de	
içeren	geçerli	uçuş	planını,	
	
Değiştirme	 noktası:	 Bir	 hava	 koridorunda	 seyir	 halindeki	 hava	 aracının	 arkasında	 kalan	
seyrüsefer	 yardımcı	 cihazının	 kapsama	 alanından	 çıkıp,	 üzerine	 doğru	 uçtuğu	 seyrüsefer	
yardımcı	cihazının	kapsama	alanına	girdiğini	gösteren,	haritalarda	işlenmiş	olan	noktayı,	
	
Doldurulmuş	uçuş	planı:	Pilot	 veya	 şirket	 temsilcisi	 tarafından	uçuştan	önce	ATS	ünitesine	
verilmek	üzere	doldurulan,	uçuşla	ilgili	ayrıntıları	içeren	uçuş	planını,	
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Geçiş	 irtifa:	 Bu	 irtifa	 ve	 altında	 hava	 araçlarının	 mahalli	 altimetre	 değerine	 göre	 kontrol	
edildiğini,	
	
Görerek	meteorolojik	şartlar:	Görüş,	bulutlardan	mesafe	ve	bulut	tavanı	olarak	ifade	edilen	
değerlerin	ilan	edilen	asgari	limitlerin	üzerinde	olduğu	bir	durumu,	
	
Kol	uçuşu:	Bir	pilotun	liderliğinde	birden	çok	uçağın	birlikte	gerçekleştirdikleri	uçuş.	
	
Hareket	sahası:	Bir	havaalanında	apron	dâhil	olmak	üzere	hava	araçlarının	iniş,	kalkış	ve	yer	
hareketlerini	yaptıkları	sahaları,	
	
Hava	 aracı:	 Bir	 takım	 aerodinamik	 reaksiyonlarla	 yer	 çekimi	 kuvvetine	 karşı	 havada	
tutunabilen	motor	gücü	ile	çalışan	havadan	ağır	araçları,	
	
Havaalanı:	Karada	veya,	suda	tamamı	veya	bir	parçası	hava	araçlarının	inmesi,	kalkması	ve	yer	
manevraları	için	kullanılan,	(bina,	tesis	ve	teçhizatla	donatılmış)	özel	olarak	uyarlanmış	alanı,	
	
Saha	 seyrüseferi(RNAV):	 Yer	 ya	 da	 mekân	 bazlı	 seyrüsefer	 yardımcı	 cihazlarının	 kapsamı	
dâhilindeki	ya	da	kendi	kendine	yeterli	seyrüsefer	cihazlarının	sınırları	dâhilindeki	ya	da	bunların	
ikisinin	bileşiminin	sınırları	dâhilindeki	herhangi	bir	istenilen	hava	yolu	üzerinde	hava	aracının	
seyrüseferine	olanak	sağlayan	bir	seyrüseferi,	
	
Hava	 seyrüsefer	 hizmet	 sağlayıcıları:	 Hava	 seyrüsefer	 hizmetlerini	 sağlamaktan	 sorumlu	
kuruluşları,	
	
Hava	trafiği:	Bir	havaalanının	manevra	sahasında	hareket	eden	hava	araçları	ile	uçuştaki	hava	
araçlarının	tamamını,	
	
Hava	 trafik	hizmetleri:	Uçuş	bilgi	hizmeti,	 ikaz	hizmeti,	hava	 trafik	 tavsiye	hizmeti	 ve	hava	
trafik	 kontrol	 hizmeti(Saha	 Kontrol	 Hizmeti,	 Yaklaşma	 Kontrol	 Hizmeti,	 Havaalanı	 Kontrol	
Hizmeti)	için	kullanılan	genel	bir	terimi,	
	
Hava	trafik	hizmetleri	ünitesi:	Hava	trafik	kontrol	ünitesini,	uçuş	bilgi	merkezini	ve	havacılık	
bilgi	hizmetleri	birimini,	
	
Hava	trafik	hizmeti	koridoru:	SID,	STAR,	havayolu,	tavsiyeli	yol	ve	kontrolsüz	yollar	da	dâhil	
olmak	üzere	gerektiğinde	trafik	akışını	yönlendirmek	için	oluşturulmuş	yolları,	
	
Hava	 trafik	 hizmetleri	 hava	 sahaları:	 Alfabetik	 sıraya	 göre	 düzenlenmiş,	 içerisinde	özellikli	
uçuşların	 yapabildiği,	 özellikli	 hava	 trafik	 hizmetlerinin	 ve	 uçuş	 kurallarının	 uygulandığı	
hudutları	belirlenmiş	hava	sahalarını	
	
Hava	trafik	hizmetleri	rapor	ofisi:	Hava	trafik	hizmetleri	ile	ilgili	raporlarla	uçuş	öncesi	sunulan	
uçuş	planların	kabul	ve	dağıtımını	yapmak	üzere	tesis	edilen	üniteyi,	
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Hava	trafik	kontrol	hizmeti:		Hava	araçları	ile	hava	araçları	arasında,	manevra	sahasında	hava	
araçları	ile	mânialar	arasında	çarpışmaları	önlemek,	hızlı	ve	düzenli	bir	trafik	akışı	sağlayarak	
muhafaza	etmek	amacıyla	sağlanan	hizmeti,	
	
Hava	 trafik	 kontrol	 müsaadesi:	 Bir	 hava	 aracının	 belirlenen	 şartlar	 altında	 uçuşunu	
gerçekleştirmesi	için	ATC	ünitesince	verilen	yetkiyi,	
	
Hava	trafik	kontrol	ünitesi:	Yerine	göre	saha	kontrol	merkezi,	yaklaşma	kontrol	birimi	ya	da	
havaalanı	kontrol	kulesi	anlamına	gelen	bir	genel	terimi,	
	
Hava	trafik	tavsiye	hizmeti:	Tavsiyeli	yol	ve	sahalarda	uçuş	yapan	IFR	hava	araçları	arasında	
mümkün	olduğunca	çarpışmayı	önlemek	üzere	sağlanan	hizmeti,	
	
Havacılık	bilgi	yayını	(AIP):	Bir	devlet	ya	da	onun	yetkilendirdiği	kuruluş	tarafından	yayınlanan	
ve	hava	seyrüseferine	temel	teşkil	eden	kalıcı	karakterdeki	havacılık	bilgilerini	içeren	yayını,	
	
Havada	çarpışmayı	önleme	sistemi	(ACAS)	:	SSR	radarın	transponder	sinyalleri	ni	esas	alarak	
ile	yer	sistemlerinden	bağımsız	olarak	çalışan	ve	SSR	transponder’	ı	olan	diğer	hava	araçları	ile	
muhtemel	çarpışma	tehlikelerini	pilota	bildiren	hava	aracına	ait	bir	sistemi,	
	
Hava-taksi:	 Bir	 helikopter/	 VTOL’un	 bir	 havaalanının	 yüzeyi	 üzerindeki,	 normal	 olarak	 yer	
etkisinde	ve	normal	olarak	37	km/saat’ten	(20	kt)	daha	az	bir	hızdaki	yer	hareketini,	
	
Hava-yer	 kontrol	 radyo	 istasyonu:	 Belirlenmiş	 bir	 alanda	 bir	 hava	 aracının	 operasyonu	 ve	
kontrolüne	 ait	 haberleşmenin	 gerçekleştirilmesi	 için	 tesis	 edilmiş	 havacılık	 haberleşme	
istasyonunu,	
	
Havayolu:	Koridor	şeklinde	oluşturulmuş	kontrollü	saha	veya	bu	sahanın	bir	bölümünü,	
	
IFR	Uçuş:	Aletli	uçuş	kurallarına	göre	yapılan	uçuşu,	
	
IFR:	Aletli	uçuş	kurallarını	sembolize	eden	kısaltmayı,	
	
IMC:	Aletli	meteorolojik	şartları	göstermek	için	kullanılan	sembolü,		
	
İkaz	 hizmeti:	 Arama	 ve	 kurtarmaya	 ihtiyaç	 duyan	 hava	 araçları	 ile	 ilgili	 bilgileri	 bu	 işlemi	
gerçekleştirecek	 kuruluşlara	 iletmek	 ve	 gerektiğinde	 yardımcı	 olmak	 amacıyla	 sağlanan	
hizmeti,	
	
İlgili	hava	trafik	hizmetleri	otoritesi:	Devlet	 tarafından	tayin	edilen	ve	 ilgili	hava	sahasında	
hava	trafik	hizmetlerini	sunmaktan	sorumlu	olan	otoriteyi,	
	
İniş	sahası:	Hareket	sahasının	hava	araçlarının	iniş	ve	kalkışları	için	ayrılmış	bölümünü,		
	
İnsansız	serbest	balonlar:	havadan	hafif,	insansız,	serbest	uçuş	yapan	hava	araçlarını,	
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İrtifa:	 Bir	 seviye,	 nokta	 ya	 da	 bir	 nokta	 olarak	 kabul	 edilen	 bir	 cismin	 ortalama	 deniz	
seviyesinden	ölçülen	düşey	mesafesini,		
	
Kaptan	 pilot:	 	 Uçuş	 esnasında	 bir	 hava	 aracının	 manevralarından	 ve	 uçuş	 emniyetinden	
sorumlu,	işletici	tarafından	yetkilendirilmiş	pilotu,	
	
Kontrol	bölgesi:	Yeryüzünden	yukarıya	doğru	belirli	bir	üst	limite	doğru	uzanan	kontrollü	hava	
sahasını,	
	
Kontrol	 sahası:	 Yeryüzü	 üzerinde	 belirlenmiş	 bir	 sınırdan	 yukarıya	 doğru	 uzanan	 kontrollü	
hava	sahasını,	
	
Kontrollü	 hava	 sahası:	 İçerisinde	 hava	 sahası	 sınıflandırmasına	 uygun	 olarak	 hava	 trafik	
kontrol	hizmetinin	verildiği	sınırları	belirlenmiş	sahaları,	
	
Kontrollü	havaalanı:	Havaalanı	trafiğine	hava	trafik	kontrol	hizmetinin	sağlandığı	havaalanını,	
Kontrollü	uçuş:	Hava	trafik	kontrol	müsaadesine	tabi	olan	herhangi	bir	uçuşu,		
	
Manevra	sahası:	Bir	havaalanında	apron	hariç	olmak	üzere	hava	araçlarının	iniş,	kalkış	ve	yer	
hareketlerini	yaptıkları	sahaları,	
	
Havaalanı	kontrol	hizmeti:	Havaalanı	trafiği	için	sağlanan	hava	trafik	kontrol	hizmetini,	
	
Havaalanı	 kontrol	 kulesi:	 Havaalanı	 trafiğine	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	 sağlamak	 üzere	
oluşturulmuş	birimi,	
	
Havaalanı	 trafiği:	Bir	havaalanının	manevra	sahasındaki	 tüm	trafiklerle,	havaalanı	civarında	
uçan	hava	araçlarının	tamamını,		
	
Havaalanı	trafik	bölgesi:	Havaalanı	trafiğini	korumak	için	bir	havaalanı	civarında	oluşturulan	
sınırları	belirli	hava	sahasını,	
	
Muhtemel	yaklaşma	zamanı:	IFR	bir	trafiğin	muhtemel	bir	gecikme/beklemenin	ardından,	iniş	
için	yaklaşmasını	tamamlamak	üzere	fiksi	terk	edeceği	tahmin	edilen	zamanı,	
	
Müsaade	hududu:	Bir	hava	aracına	verilen	ATC	müsaadesinin	geçerli	olduğu	son	noktayı,		
	
Otomatik	 bağımlı	 gözetim	 –	 sözleşme	 (ADS-C):	 ADS-C	 raporlarının	 hangi	 şartlar	 altında	
başlatılacağını	 ve	 bu	 raporların	 hangi	 verileri	 içereceğini	 belirten	 bir	 ADS-C	 sözleşmesinin	
hükümlerinin	yer	sistemi	ile	hava	aracı	arasında	bir	veri	bağlantısı	yoluyla	alışverişine	olanak	
sağlayan	bir	vasıtayı,	
	
Otomatik	bağımlı	gözetim	–	yayın	(ADS-B):	Hava	aracı,	havaalanı	araçları	ve	diğer	cisimlerin	
kimlik,	 konum	 ve	 ilave	 bilgileri	 içeren	 verileri	 bir	 veri	 bağlantısı	 yoluyla	 yapılan	 bir	 yayın	
modunda	otomatik	olarak	iletmesine	ve/veya	almasına	olanak	sağlayan	bir	vasıtayı,	
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Özel	VFR	uçuş:	Meteorolojik	koşulların	görerek	meteorolojik	koşulların	daha	altında	olduğu	
durumda	 kontrol	 bölgelerinde	 uçuşuna	 ATC	 tarafından	 müsaade	 edilen	 özel	 bir	 VFR	 uçuş	
şeklini,	
Pist	 bekleme	 noktası:	 İniş	 sahasını	 ve	 ILS	 yayın	 hattını	 taksideki	 hava	 aracı	 ve	 araçlardan	
korumak	üzere	belirlenmiş	ve	havaalanı	kontrol	kulesi	tarafından	aksi	bir	talimat	almadıkça	
hava	araçlarının	beklemek	zorunda	oldukları	noktayı,	
	
Pist:	 Bir	 havaalanında	 hava	 araçlarının	 iniş	 kalkışı	 için	 kullanılan	 dikdörtgen	 şeklinde	
tanımlanmış	sahaları,	
	
Psikoaktif	 madde	 kullanımı:	 Bir	 veya	 birden	 fazla	 psikoaktif	 maddenin	 havacılık	 personeli	
tarafından:	

• Kullanıcı	için	direkt	bir	tehdit	oluşturacak	veya	başkalarının	hayatını,	sağlığını	veya	
refahını	tehlikeye	atacak	şekilde	ve/veya	

• 		Mesleki,	 sosyal,	 zihinsel	 veya	 fiziksel	 bir	 sorunu	 veya	bozukluğu	 yaratacak	 veya	
kötüleştirecek	şekilde	kullanılmasını,	

	
Radiotelephony:	Bilgi	değişiminin	konuşma	formunda	yapıldığı	bir	sistemi,	
	
Rapor	noktası:	Bir	hava	aracının	coğrafi	pozisyonunu	bildireceği	belirli	noktaları,		
	
Rota:	Bir	hava	aracının	havada	çizdiği	yolun	yeryüzü	üzerindeki	kuzeyden	derece	olarak	ifade	
edilen	izdüşümünü,	
	
Saha	 kontrol	 hizmeti:	 Kontrol	 sahalarında	 kontrollü	 trafiklere	 sağlanan	 hava	 trafik	 kontrol	
hizmetini,		
	
Seviye:	Uçuştaki	bir	hava	aracının	dikey	konumunu	belirtmek	üzere	genellikle	yükseklik,	uçuş	
seviyesi	ve	irtifa	için	kullanılan	jenerik	bir	terimi,	
	
Seyir	seviyesi:	Bir	hava	aracının	uçuşunun	önemli	bir	bölümünde	muhafaza	ettiği	seviyeyi,	
	
SSY	 cihazı:	 Yerde	 veya	 havada	 uçuş	 esnasında	 uçağa,	 bir	 noktadan	 diğerine	 kılavuz	 bilgi	 /	
pozisyon	bilgisi	sağlayan	herhangi	bir	görsel	veya	elektronik	yardımcı,	
	
Sürekli	 uçuş	 planı:	 Belirli	 bir	 dönemde	 bir	 işletmenin	 düzenli	 olarak	 yapmayı	 düşündüğü	
uçuşlar	 için	 hava	 trafik	 hizmetleri	 ünitesince	 muhafaza	 edilmek	 ve	 kullanılmak	 üzere	
doldurduğu	planı,	
	
Tahditli	saha:	Bir	ülkenin	hükümranlık	sahası	içerisinde	tesis	edilen	ve	içinde	uçuş	yapılmasının	
belli	şartlara	bağlandığı	sahaları,		
	
Tahmini	varış	 zamanı:	 IFR	bir	 trafiğin	bir	aletli	 yaklaşma	usulünü	dizayn	edildiği	 seyrüsefer	
yardımcı	cihazının	üzerinde	olacağı	zamanı	veya	herhangi	bir	fix	ya	da	seyrüsefer	yardımcısı	
bulunmadığı	takdirde,	hava	aracının	havaalanının	üzerine	varacağı	zamanı,	ya	da	VFR	uçuşları	
için,	hava	aracının	havaalanı	üzerinde	olacağı	tahmin	edilen	zamanı,	
	



136

Tahmini	Takoz	alma	zamanı:	Hava	aracının	kalkışı	ile	bağlantılı	olarak	hareketine	başlayacağı	
tahmin	edilen	zamanı,	
	
Tahmini	Varış	zamanı:	IFR	hava	aracı	için	gidiş	havaalanında	aletli	yaklaşma	usulünün	dizayn	
edildiği	fiks	varsa	bu	fikse	varış	zamanıdır.	Böyle	bir	fiks	ya	da	seyrüsefer	yardımcı	cihazı	yoksa	
ya	da	hava	aracı	VFR	ise	havaalanı	üzerinde	olacağı	tahmin	edilen	zamanı,	
	
Taksi	yapma:	Bir	hava	aracının	hava	havaalanında	 iniş	ve	kalkış	koşuları	hariç,	kendi	motor	
gücü	ile	yapmış	olduğu	manevrayı,	
	
Taksi	yolu:	Bir	kara	havaalanında	hava	araçlarının	taksi	yapmaları	ve	havaalanının	bir	noktasını	
diğerine	bağlamayı	amaçlayan	tanımlanmış	yollar	olup,	aşağıdaki	bölümlere	ayrılır.	

• Hava	aracı	bekleme	taksi	yolu:	Apronun	bir	parçası	olup;	hava	aracına	yalnızca	
bekleme	olanağı	veren	kısmı,	

• Apron	 taksi	 yolu:	 Taksi	 yolu	 ağının	 bir	 parçası	 olup;	 hava	 aracının	 apronu	 kat	
etmesine	olanağı	veren	kısmı	

• Hızlı	taksi	yolu:	Pistle	uygun	bir	açı	ile	bağlantısı	olan	ve	iniş	yapan	hava	aracının	
pist	meşguliyetini	en	aza	indirecek	şekilde	yüksek	bir	hızda	pisti	terk	etme	olanağı	
veren	taksi	yolunu,		

	
Tavsiyeli	hava	sahası:	Tanımlanmış	boyutlara	ya	da	tespit	edilmiş	bir	güzergâha	sahip	olan	ve	
içinde	hava	trafik	tavsiye	hizmetinin	sunulduğu	bir	hava	sahasını,		
	
Tavsiyeli	yol:	İçerisinde	hava	trafik	tavsiye	hizmetinin	sağlandığı	tanımlanmış	yolu,	
	
Tehlikeli	 saha:	 Belirli	 zamanlarda	 içerisinde	 uçuşlara	 tehlike	 yaratacak	 faaliyetlerin	
yapılabileceği	sınırları	belirlenmiş	bir	hava	sahasını,	
	
Terminal	kontrol	sahası:	Bir	veya	daha	fazla	havaalanı	civarında	bulunan	hava	trafik	hizmetleri	
yollarının	birleştiği	yerde	kurulan	yatay	ve	dikey	sınırları	belirlenmiş	kontrollü	sahaları,	
	
Trafik	bilgisi:	Bir	hava	aracına	bilinen	ya	da	gözlemlenen,	kendisine	sorun	teşkil	edebilecek	
trafiklerin	bilgisini	vermek	suretiyle	pilotun	çarpışmadan	kaçınmasına	yardımcı	olmak	için	bir	
hava	trafik	kontrol	ünitesi	tarafından	verilen	bilgiyi,		
	
Uçak:	 Sahip	olduğu	sabit	 yüzeyler	 (kanat	vb.)	üzerinde	bir	 takım	aerodinamik	 reaksiyonlarla	
havada	tutunabilen,	havadan	ağır,	motor	gücüyle	çalışan	hava	aracını,	
	
Uçuş	 başı:	 Bir	 hava	 taşıtı	 uzunlamasına	 ekseninin	 işaret	 ettiği,	 genellikle	 Kuzeyden	 derece	
olarak	ifade	edilen	(gerçek,	manyetik,	pusula	veya	şebeke)	yönü,		
	
Uçuş	bilgi	bölgesi:	İçinde	uçuş	bilgi	ve	ikaz	hizmetinin	sağlandığı	boyutları	belirlenmiş	bir	hava	
sahasını,	
	
Uçuş	bilgi	hizmeti:	Uçuşların	emniyetli	ve	etkin	bir	şekilde	yapılması	için	yararlı	olan	tavsiye	ve	
bilgilerin	verilmesi	amacıyla	sağlanan	bir	hizmeti,	
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Uçuş	bilgi	merkezi:	Uçuş	bilgi	ve	ikaz	hizmeti	sağlamak	üzere	kurulmuş	birimi,	
	
Uçuş	mürettebatı:	Uçuş	sırasında,	hava	aracının	her	türlü	faaliyeti	için	gerekli	özel	görevleri	
yerine	getiren	lisanslı	personelin	tamamını,	
	
Uçuş	rüyeti:	Uçuş	halindeki	bir	hava	aracının	kokpitinden	ileriye	doğru	olan	görüş	mesafesini,	
Uçuş	 seviyesi:	 1013,2	 hPa	 sabit	 basınç	 değeriyle	 ilişkili	 olarak	 belirlenen	 sabit	 basınç	
yüzeylerini,	
	
UTC:	Koordine	Edilmiş	Evrensel	Zamanı,	
	
Uluslararası	Sivil	Havacılık	Teşkilatı:	Uluslararası	Sivil	Havacılık	Teşkilatı	olarak	tanımlanan	
ICAO’yu,	
Uygun	otorite:	

• Açık	denizler	üzerindeki	uçuş	ile	ilgili	olarak:	Tescil	Devletinin	ilgili	otoritesini,		
• Açık	 denizler	 üzerinde	 olmayan	 uçuş	 ile	 ilgili	 olarak:	 Üzerinden	 uçulan	 toprak	

üzerinde	hükümranlığa	sahip	olan	Devletin	ilgili	otoritesi,	
	

Veri	 bağlantılı	 iletişimi:	 Bir	 veri	 bağlantısı	 yoluyla	mesajların	 gönderilip	 alındığı	 bir	 iletişim	
şeklini,		
	
Veri	 bağlantılı	 kontrolör-pilot	 iletişimi:	 Hava	 trafik	 kontrol	 hizmeti	 operasyonlarında	 hava	
trafik	 kontrolörü	 ve	 pilot	 arasında	 veri	 değişimi	 yöntemi	 ile	 iletişim	 yapılmasını	 sağlayan	
sistemi,	
	
VFR	Uçuş:	Görerek	uçuş	kuralları	uygulanarak	yapılan	uçuşu,	
VFR:	Görerek	uçuş	kurallarını	gösteren	sembolü,	
VMC:	Görerek	meteorolojik	şartları	gösteren	sembolü,	
	
Yaklaşma	 kontrol	 hizmeti:	 İnen/kalkan	 kontrollü	 trafiklere	 sağlanan	 hava	 trafik	 kontrol	
hizmetini,	
Yaklaşma	kontrol	ünitesi:	Bir	ya	da	daha	fazla	havaalanına	 inen	ya	da	bu	havaalanlarından	
kalkan	kontrollü	trafiklere	hava	trafik	kontrol	hizmeti	sağlamak	için	kurulmuş	bir	üniteyi,	
	
Yasak	 saha:	 Bir	 devletin	 toprakları	 veya	 kara	 suları	 içerisinde	 olan	 ve	 uçuş	 yapılması	
yasaklanmış,	hudutları	belirli	hava	sahasını,	
Yedek	havaalanı:	Bir	hava	aracının	uçuş	planında	belirttiği	gidiş	havaalanına	gidemediği	veya	
inişine	izin	verilmediği	durumlarda	iniş	için	kullanacağı	bir	havaalanı,		
	
Yedek	 havaalanı:	 İniş	 için	 programlanan	 bir	 havaalanının	 iniş	 koşullarına	müsait	 olmaması	
veya	uçuşun	devamına	müsaade	edilmemesi	ya	da	uçuşun	sürdürülmesine	engel	teşkil	edecek	
herhangi	bir	aksaklığın	olması	gibi	nedenler	dikkate	alınarak,	iniş	yapılması	uygun	görülen	diğer	
bir	veya	daha	fazla	hava	alanını,			
Yer	görüşü:	 Yetkili	bir	gözlemci	veya	otomatik	 sistemler	 tarafından	ölçümü	yapılarak	 rapor	
edilen	görüş	mesafesini,	
Yükseklik:	Bir	nokta,	seviye	ya	da	nokta	olarak	kabul	edilen	bir	cismin	referans	olarak	alınan	
yere	dikey	mesafesini,	
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Hava	Kurallarının	Uygulanması	

	
Türk	hava	sahasında	hava	kurallarının	uygulanması	
Hava	Kuralları,	ülkemizin	hükümran	hava	sahasında	uçmakta	olan	tüm	hava	araçlarına	

uygulanır.	
Türk	 hava	 sahasında	 uçuş	 düzenleyen	 hava	 araçlarının,	 bu	 Yönetmelikte	 yer	 alan	

hükümleri	kabul	ettiği	varsayılacaktır.	
Bölgesel	hava	seyrüsefer	anlaşması	uyarınca,	açık	denizler	üzerindeki	hava	sahasındaki	

uçuşlara	hava	seyrüsefer	hizmetlerini	sağlamaktan	sorumlu	olan	Ülke	tarafından	tayin	edilen	
Hava	Seyrüsefer	Hizmet	Sağlayıcı	Kuruluşun	sağladığı	hava	trafik	hizmetlerinden	yararlanır.	

	
Hava	kurallarına	uyulması	
İster	 uçuş	 halinde,	 ister	 havaalanının	 hareket	 sahasında	 olsun,	 bir	 hava	 aracının	

operasyonu	genel	kurallar	ile	uyumlu	olacak;	buna	ilaveten	de,	uçuş	halindeyken,		
a) Görerek	uçuş	kurallarına	veya	
b) Aletli	uçuş	kurallarına	uyulacaktır.		
Bir	hava	aracının	pilotu,	hava	şartları	VMC	iken	de	aletli	uçuş	kurallarına	göre	uçmayı	

tercih	edebilir	veya	ilgili	hava	trafik	hizmetleri	otoritesi	bu	şekilde	davranmasını	isteyebilir.		
	
Hava	kurallarına	uyma	sorumluluğu:	
Kaptan	pilotun	sorumluluğu	
Bir	 hava	 aracının	 kaptan	 pilotu,	 kumandalar	 kendisinde	 olsun	 ya	 da	 olmasın,	 hava	

aracının	 hava	 kurallarına	 uygun	 hareket	 etmesinden	 sorumludur.	 Kaptan	 pilot,	 ancak	 uçuş	
emniyeti	ile	ilgili	kesin	bir	durum	varsa	bu	kuralların	dışına	çıkabilir.	

	
Uçuş	öncesi	hazırlık	
Bir	hava	aracının	kaptan	pilotu,	uçuşa	başlamadan	önce,	planlanan	uçuşu	için	mevcut	

olan	 her	 türlü	 bilgiye	 sahip	 olacaktır.	Meydan	 civarından	 uzaklaşılacak	 uçuşlar	 ile	 tüm	 IFR	
uçuşlar	 için,	 uçuş	 öncesi	 hazırlığı,	 güncel	 meteoroloji	 raporları	 ve	 rasatlarını,	 yakıt	
gerekliliklerini	 ve	 uçuşun	 planlandığı	 şekilde	 tamamlanamaması	 durumunda	 uygulanacak	
alternatif	yöntemlerin	kapsandığı	titiz	bir	çalışmayı	gerektirir.	

	
Bir	hava	aracının	kaptan	pilotunun	yetkisi	
Bir	hava	aracının	kaptan	pilotu,	sorumluluğu	süresinde,	hava	aracı	ile	ilgili	son	kararı	

verme	yetkisine	sahiptir.		
	
Psikoaktif	maddelerin	sorunlu	kullanımı	
Havacılık	 emniyetinde	 kritik	 göreve	 sahip	 tüm	 personel,	 performansını	 etkileyecek	

olması	 nedeni	 ile,	 psikoaktif	 madde	 etkisi	 altındayken	 görevini	 yerine	 getiremez.	 Anılan	
personel	herhangi	türden	bir	psikoaktif	madde	kullanamaz.		

Psikoaktif	madde	ile	ilgili	hükümler	ayrı	bir	düzenleme	ile	belirlenir.			
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Genel	Kurallar	

	
Türk	hava	sahasında	can	ve	malın	korunması	
	
Bir	uçağın	ihmalkâr	veya	sorumsuz	uçuşu	
Türk	hava	sahasında;	bir	hava	aracı,	başkalarının	hayatını	veya	malını	tehlikeye	atacak	

şekilde	ihmalkâr	veya	sorumsuz	bir	biçimde	uçurulmaz.	
	
Minimum	yükseklikler	
Kalkış	veya	 iniş	 için	gerekli	olması	veya	Genel	Müdürlükten	 izin	alınması	hariç,	hava	

araçlarının,	 şehir,	 kasaba	 veya	 yerleşim	 bölgelerinin	 kalabalık	 alanları	 üzerinden	 veya	 açık	
havada	bulunan	insan	topluluğu	üzerinde	uçmasına	izin	verilmez.	

	
Hava	aracı,	bir	acil	durumun	ortaya	çıkması	halinde,	yerdeki	insanların	canına	ve	malına	

zarar	vermeden	inişine	olanak	verecek	bir	yükseklikte	uçacaktır.	
	
Seyir	seviyeleri	
Uçuşta	veya	uçuşun	bir	bölümünde	muhafaza	edilen	seyir	seviyeleri;			

a) Geçiş	irtifa	üzerinde	ya	da	kullanılabilecek	en	düşük	uçuş	seviyesi	veya	üzerindeki	uçuşlar	
için,	Uçuş	Seviyesi,	
b) Geçiş	irtifasında	ya	da	altında	veya	kullanılabilecek	en	düşük	uçuş	seviyesi	altındaki	uçuşlar	
için,	İrtifa		
cinsinden	olacaktır.	
	

Atma	veya	püskürtme	
Türk	 hava	 sahasında,	 uçuş	 halindeki	 bir	 hava	 aracından,	 ilgili	 otorite	 tarafından	

belirlenen	 koşullar	 dışında	 ve	 ilgili	 hava	 trafik	 hizmetleri	 ünitesinden	 gerekli	 bilgi,	 tavsiye	
ve/veya	müsaade	alınmadıkça,	hiçbir	şey	atılmaz	veya	püskürtülemez.		

		
Çekme	
İlgili	 otorite	 tarafından	 belirlenen	 koşullar	 dışında	 ve	 ilgili	 hava	 trafik	 hizmetleri	

biriminden	gerekli	bilgi,	 tavsiye	ve/veya	müsaade	alınması	haricinde	hiçbir	hava	aracı	 veya	
başka	obje,	bir	hava	aracı	tarafından	çekilemez.	

	
Paraşüt	atlayışı	
Acil	durumlar	hariç	olmak	üzere,	ilgili	otorite	tarafından	belirlenen	gerekliliklere	uygun	

olması	ve	ilgili	hava	trafik	hizmetleri	biriminden	gerekli	bilgi,	tavsiye	ve/veya	müsaade	alınması	
haricinde,	paraşüt	atlayışı	yapılmaz.	

	
Akrobasi	uçuşu	
İlgili	 otorite	 tarafından	 belirlenen	 gerekliliklere	 uygun	 olması	 ve	 ilgili	 hava	 trafik	

hizmetleri	 biriminden	gerekli	 bilgi,	 tavsiye	 ve/veya	müsaade	alınması	 haricinde	hiçbir	 hava	
aracı	akrobasi	/	gösteri	uçuşu	yapamaz.		
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Kol	uçuşu	
Kol	 uçuşuna	 katılacak	 hava	 araçlarının	 kaptan	 pilotları	 arasında	 ön	 düzenleme	

yapılması	ve	kontrollü	hava	sahasında	kol	uçuşu	için	ilgili	ATS	otoritesi	tarafından	belirlenen	
şartlara	uygun	olması	haricinde,	Türk	hava	sahasında	sivil	hava	araçları	tarafından	kol	uçuşu	
yapılmaz.	Kol	uçuşu	ile	ilgili	şartlar	aşağıdakileri	içerecektir	

a)	kol	uçuşundaki	hava	araçları,	seyrüsefer	ve	pozisyon	raporlaması	açısından,	tek	bir	
hava	aracı	gibi	uçacaktır	

b)	kol	uçuşundaki	hava	araçları	arasındaki	ayrıma,	uçuş	liderinin	ve	diğer	hava	aracının	
kaptan	pilotlarının	sorumluluğunda	olacak	ve	hava	araçlarının	kol	uçuşunda	gerçekleştirdikleri	
manevralar	 sırasında	 ve	 birleşme	 /	 ayrılma	 süreçlerinde	 kendi	 ayırmalarını	 muhafaza	
edeceklerdir.	

c)	Kol	uçuşunda	 liderle	diğer	hava	araçları	arasındaki	ayırma,	yanlamasına	1km.	(0,5	
NM)	ve	dikeyde	30	m.	(100	feet)’yi	geçmeyecektir.		

	
Uzaktan	kumanda	edilen	hava	araçları	
Uzaktan	kumanda	edilen	bir	hava	aracı	cana,	mala	veya	diğer	hava	araçlarına	gelecek	

tehlikeyi	en	aza	indirgeyecek	şekilde	uçuş	gerçekleştirecektir.	
	
İnsansız	serbest	balonlar	
İnsansız	 serbest	bir	 balon,	 cana,	mala	 veya	diğer	hava	araçlarına	 karşı	 tehlike	 teşkil	

etmeyecek	şekilde	uçuş	gerçekleştirecektir.	
		
Yasak	ve	tahditli	sahalar	

	 Hükümranlık	 sahasında	 tahsis	 edilen	 Ülke	 tarafından	 müsaade	 verilmedikçe	 veya	
yayınlanan	 tahdidin	 şartlarının	 sağlanması	 durumları	 hariç,	 bir	 hava	 aracı	 yayınlanmış	 olan	
yasak	veya	tahditli	bir	sahada	uçamaz.	
	

Çarpışmaların	önlenmesi	
Bu	 Dokümanda	 yer	 alan	 hükümler	 hiçbir	 zaman	 hava	 aracının	 kaptan	 pilotunun	

çarpışmaları	önlemek	maksadıyla	ACAS	cihazı	tarafından	sağlanan	RA	manevrası	dâhil,	gerekli	
işleri	ve	kaçınma	manevrasını	yapma	sorumluluğunu	ortadan	kaldırmaz.	
	
	 Yakınlık	
	 Bir	 hava	 aracı,	 diğer	 bir	 hava	 aracı	 ile	 çarpışma	 tehlikesi	 oluşturacak	 şekilde	 yakın	
uçurulmaz.	 Türk	 hava	 sahasında	 uygulanan	 ayırma	 minimum	 değerleri	 Türkiye	 AIP’sinde	
yayımlanır	ve	tüm	ilgili	ATC	üniteleri	bu	minimum	değerleri	uygulamaktan	sorumludur.	
	

Yol	hakkı	
Yol	hakkına	sahip	hava	aracı	uçuş	başını	ve	hızını	koruyacaktır.		

	
Aşağıdaki	 kurallar	 gereğince,	diğer	hava	aracına	yol	 vermesi	 gereken	bir	hava	aracı,	

kuyruk	türbülansı	etkisini	dikkate	almadan	ve	yeterli	mesafeyi	korumadan	diğer	hava	aracının	
önünden	veya	altından	geçmekten	kaçınacaktır.	
	
Karşılıklı	rotada	yaklaşma:	İki	hava	aracı	karşılıklı	rotada	veya	yaklaşık	olarak	karşılıklı	rotada	
yaklaşıyorsa	ve	çarpışma	tehlikesi	varsa,	her	ikisi	de	sağa	doğru	dönerek	uçuş	başını	değiştirir.	
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Kesişen	 rotada	 yaklaşma:	 İki	 hava	 aracı	 yaklaşık	 olarak	 aynı	 uçuş	 seviyesinde	 birbirlerine	
yaklaştığında,	solda	bulunan	hava	aracı	(sağında	gördüğü	hava	aracına	yol	verir,	ancak:	
a) 	Motor	gücü	ile	çalışan	havadan	ağır	hava	araçları	zeplin,	planörler	ve	balona	yol	verir,	
b) 	Zeplinler,	planör	ve	balona	yol	verir;	
c) 	Planör	balona	yol	verir;	
d) 	Motor	gücü	ile	çalışan	hava	araçları,	başka	hava	araçlarını	veya	objeleri	çektiği	görülen	hava	
araçlarına	yol	verir.	
	
Arkadan	 Gelip	 Öne	 Geçme:	 Arkadan	 gelip	 öne	 geçen	 (sollama	 yapan)	 hava	 aracı,	 önüne	
geçilen	hava	aracının	simetri	düzlemi	ile	70	dereceden	daha	az	açı	oluşturan	bir	hat	üzerinde	
diğerine	arkadan	yaklaşan,	yani,	bu	pozisyonda,	geceleri	diğer	uçağa	referansla	sol	veya	sağ	
seyir	 ışıklarının	görülmesi	mümkün	olmayan	hava	aracıdır.	Önüne	geçilen	hava	aracının	yol	
hakkı	vardır	ve	öne	geçen	hava	aracı,	ister	düz	uçuşta	isterse	alçalışta/tırmanışta	olsun,	uçuş	
başını	 sağa	 çevirerek	 emniyetli	 geçişi	 sağlayacak	 ve	 hava	 aracı	 tamamen	 geçildikten	 sonra	
rotasına	oturacaktır.	
	
	 İniş	
	 Uçuşta	ya	da	suda	veya	karada	hareket	halindeki	bir	hava	aracı,	inişteki	veya	iniş	için	
son	yaklaşmadaki	bir	hava	aracına	yol	verir.	
	
	 Havadan	ağır	 iki	 veya	daha	 fazla	 hava	 aracı,	 iniş	 amacıyla	 bir	 havaalanına	 yaklaşma	
yapması	 durumunda,	 daha	 yüksek	 uçuş	 seviyesindeki	 hava	 aracı,	 daha	 düşük	 uçuş	
seviyesindeki	 hava	 aracına	 yol	 hakkını	 verir.	 Ancak,	 alçak	 uçuş	 seviyesinde	 bulunan	 hava	
araçları,	iniş	yapmak	üzere	bir	yaklaşmanın	son	aşamasında	bulunan	başka	bir	hava	aracının	
önüne	 geçmek	 için	 bu	 kuraldan	 yararlanamaz.	 Bununla	 beraber,	 motor	 gücü	 ile	 çalışan	
havadan	ağır	hava	araçları	planörlere	yol	verir.		
	
Acil	İniş:	Başka	bir	hava	aracının	acil	iniş	yapması	gerektiğini	fark	eden	hava	aracı,	ihtiyaç	duyan	
hava	aracına	öncelik/yol	hakkı	verir.		
	
Kalkış:	Bir	havaalanının	manevra	sahasında	taksi	yapan	bir	hava	aracı,	kalkan	ya	da	kalkmak	
üzere	olan	hava	aracına	yol	hakkı/öncelik	verir.	
	

Hava	aracının	yüzey	hareketi	
	 Bir	havaalanının	hareket	sahasında	taksi	halindeki	 iki	hava	aracı	arasında	bir	çarpışma	
tehlikesi	ortaya	çıktığında	aşağıdakiler	yapılır:	
	
a)	İki	hava	aracının	kafa	kafaya	yaklaşması	halinde,	ikisi	de	duracak	veya	mümkünse	her	ikisi	
de	emniyetli	geçişe	imkân	verecek	şekilde	yönünü	sağa	çevirecektir.	
	
b)	Kesişen	rotalarda	bulunan	iki	hava	aracından	diğerini	sağında	gören	yol	verecektir.	
	
c)	Diğer	bir	hava	aracının	önüne	geçtiği	hava	aracı	yol	hakkına	sahiptir	ve	arkadan	öne	geçen	
bir	hava	aracı	bu	hava	aracından	uzak	tutulacaktır.	
	
	 Manevra	 sahasında	 taksi	 yapan	bir	 hava	aracı,	meydan	kontrol	 kulesi	 tarafından	aksi	
yönde	bir	talimat	verilmedikçe,	tüm	pist-bekleme	pozisyonlarında	durur	ve	bekler.	
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Manevra	sahasında	taksi	yapan	bir	hava	aracı	 tüm	ışıklandırılmış	stop	barlarda	durur,	

bekler	ve	ışıklar	kapatıldığında	ilerlemeye	devam	eder.		
	
Hava	aracı	tarafından	yakılacak	ışıklar	
Gün	 batımından	 gün	 doğumuna	 kadar	 ya	 da	 ilgili	 otorite	 tarafından	 belirlenen	

zamanlarda,	bütün	hava	araçları,	uçuş	esnasında:	
	

a)	Hava	aracına	dikkat	çekmek	üzere	çarpışmayı	önleyici	ışıklarını,	
	
b)	 Bir	 gözlemciye	 hava	 aracının	 rotasını	 belirtmek	 üzere	 seyrüsefer	 ışıklarını	 (bu	 ışıklar	 ile	
karıştırılma	ihtimali	varsa,	diğer	ışıklar	açılmayacaktır.),	
yakacaktır.	
	
Gün	batımından	gün	doğumuna	kadar	ya	da	ilgili	otorite	tarafından	belirlenen	zamanlarda:	
a)	Bir	havaalanının	harekât	sahası	üzerindeki	bütün	hava	araçları,	bir	gözlemciye	hava	aracının	
rotasını	belirtmek	amacıyla,	seyrüsefer	ışıklarını	(bu	ışıklar	ile	karıştırılma	ihtimali	varsa,	diğer	
ışıklar	açılmayacaktır.)		
	
b)	 Bir	 havaalanının	 harekât	 sahası	 üzerindeki	 aydınlatmaların	 sabitlenmediği	 ve	 yeterli	
seviyede	olmadığı	hallerde,	harekât	sahasındaki	tüm	hava	araçları,	yapılarının	uç	noktalarını	
gösteren	ışıklarını,	
	
c)	Bir	havaalanının	hareket	sahasında	hareket	eden	bütün	hava	araçları,	hava	aracına	dikkat	
çekmek	üzere	ışıklarını,	
	
ç)	 Bir	 havaalanının	 hareket	 sahasında	 motorları	 çalışan	 bütün	 hava	 araçları,	 bu	 durumu	
gösteren	ışıklarını,	
açmalıdır;	
	
Çarpışmayı	önleyici	ışıkları	olan	uçuştaki	bütün	hava	araçları	bu	ışıklarını	açacaktır.		

	
Işıkların	açılma	kriteri	

Aşağıda	(ışıkların	kapatılması	maddesi	altında)	belirtilen	durumlar	hariç	olmak	üzere:	
a) Bir	havaalanının	hareket	sahasında	bulunan	ve	çarpışma	önleyici	 ışıklarla	donatılmış	tüm	
hava	araçları	veya		
b) Bir	 havaalanının	 hareket	 sahasında	 bulunan	 ve	motorlarının	 çalıştığını	 gösteren	 ışıklarla	
donatılmış	tüm	hava	araçları;		
söz	 konusu	 ışıkları,	 yukarıda	 (Gün	 batımından	 gün	 doğumuna	 yakılması	 gereken	 ışıklar	
maddesi	altında)		belirtilen	dönemin	dışında	da	açarlar.	
	

Işıkların	kapatılması	 	
	 Bir	pilotun,		
a)	Görevlerini	başarılı	bir	şekilde	yerine	getirmesini	olumsuz	olarak	etkilediği	durumlarda,	veya	
b)	Harici	bir	gözlemcinin	gözüne	zarar	verecek	şekilde	kamaşmasına	neden	olması	durumunda		
yukarıda	 belirtilen	 gereklilikleri	 karşılayan	 çakar	 ışıklarını	 kapatmasına	 ya	 da	 şiddetini	
azaltmasına	müsaade	edilir:	
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												Benzetilmiş	aletli	uçuşlar	
	 		Bir	hava	aracı,	aşağıdaki	şartlar	sağlanmadıkça	benzetilmiş	aletli	uçuşu	yapamaz:			
a) Hava	aracının	tümüyle	işlevsel/çalışan	çift	kumanda	sistemine	sahip	olması,	
b)	Simüle	edilmiş	aletli	koşullar	atında	uçan	kişiye	emniyet	pilotu	olarak	kalifiye	bir	pilotun	eşlik	
etmesi	 gerekir.	 Emniyet	 pilotunun,	 ilerisi	 ve	 hava	 taşıtının	 her	 iki	 tarafı	 için	 yeterli	 görüşü	
olmalı	veya	yeterli	görüş	alanına	sahip	yetkili	bir	gözlemcinin	hava	aracında	bulunarak	emniyet	
pilotu	ile	iletişim	halinde	olması	ve	emniyet	pilotunu	tamamlaması	gerekir.	

	
Havaalanı	ve	havaalanı	civarında	harekât		

					 Bir	havaalanı	veya	havaalanı	civarında	uçan	bir	hava	aracı,	havaalanı	trafik	bölgesinde	
olsun	ya	da	olmasın	aşağıdaki	hususları	uygular:	
a) Çarpışmayı	önlemek	için	diğer	trafikleri	takip	eder;	
b) Diğer	trafiklerin	takip	ettiği	paterne	uyar	ya	da	paternden	kaçınır;	
c) Kalkıştan	 sonra	 veya	 inişten	 önce,	 aksi	 yönde	 bir	 talimat	 almadıkça,	 tüm	dönüşleri	 sola	
yapar,	
d) Emniyet,	pist	yapılandırması	veya	trafik	durumu	zorunlu	kılmadıkça,	tüm	iniş	ve	kalkışları	
rüzgâr	içine	yapar.	
	

Havaalanı	trafik	bölgesi	için	ilave	kurallar	konulabilir.	
	

Su	operasyonları	
İki	 hava	 aracı	 veya	 bir	 hava	 aracı	 ile	 bir	 gemi	 birbirlerine	 yaklaştığında	 ve	 çarpışma	

riskinin	bulunması	halinde,	hava	aracı,	ilgili	taşıtın	performansını	dikkate	alarak	mevcut	ortam	
ve	şartlara	göre	rotasını	ayarlar.	
(2) 	Kesişen	 rotada	yaklaşma:	 Sağında	başka	bir	hava	aracı	 veya	bir	 gemi	bulunan	bir	hava	
aracı,	mesafeyi	yeterince	koruyacak	şekilde	yol	verir.	
(3) 	Karşılıklı	 rotada	 yaklaşma:	 Bir	 hava	 aracına	 veya	bir	 gemiye	 kafa	 kafaya	olacak	 şekilde	
yaklaşan	bir	hava	aracı,	yeterli	mesafeyi	korumak	için	yönünü	sağa	dönerek	değiştirir.	
(4) 	Arkadan	 gelip	 öne	 geçme:	 Geçilen	 hava	 aracı	 veya	 gemi	 yol	 hakkına	 sahiptir	 ve	 geçen	
mesafeyi	koruyacak	şekilde	yönünü	değiştirir.	
(5) 	İniş	 ve	 kalkış:	 Suya	 iniş/kalkış	 yapan	 hava	 araçları,	 mümkün	 olduğunca,	 gemilerden	
yeterince	uzak	durur	ve	onların	seyrüseferini	engellemekten	kaçınır.		
(6) Su	üzerindeki	hava	araçları	tarafından	açılacak	ışıklar:	Günbatımı	ve	gündoğumu	arasında	
veya	uygun	otorite	tarafından	öngörülen	diğer	zamanlarda,	sudaki	tüm	hava	taşıtları,	Denizde	
Çarpışmaların	 Önlenmesine	 Yönelik	 Uluslararası	 Mevzuat	 (1972’de	 revize)	 ile	 öngörülen	
ışıklarını	 açar.	 Ancak	 bunları	 yapmaları	 mümkün	 değilse,	 Uluslararası	 Mevzuat	 ile	
öngörülenlere	olabildiğince	yakın	olan	ışıklarını	açar.	
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UÇUŞ	PLANLARI	
Uçuş	planı	sunulması	
Planlanan	bir	uçuşa	veya	uçuşun	bir	bölümüne	 ilişkin	bilgiler,	uçuş	planı	 formatında	

hava	trafik	hizmetleri	ünitelerine	sunulur.		
	
	 Bir	uçuş	planı;	
a) ATC	hizmetinin	verildiği	herhangi	bir	uçuş	ya	da	uçuşun	bir	bölümüne	başlamadan	önce,	
b) Tesis	edilen	hava	trafik	hizmetleri	koridorları	boyunca	herhangi	bir	uçuşa	başlamadan	önce,	
c) Belirli	 bölgelerde	 ya	 da	 yollarda	 uçuş	 yapacak	 herhangi	 bir	 uçuş	 için,	 ilgili	 hava	 trafik	
hizmetleri	 otoritesince	 istendiği	 durumlarda	uçuş	 bilgi	 hizmeti,	 arama-kurtarma	hizmeti	 ve	
ikaz	hizmetinin	sağlanmasını	kolaylaştırmak	için,	
d) Belirli	 bölgelerde	 ya	 da	 yollarda	 uçuş	 yapacak	 herhangi	 bir	 uçuş	 için,	 ilgili	 hava	 trafik	
hizmetleri	 otoritesince	 istendiği	 durumlarda	 askeri	 üniteler	 ve	 komşu	 ülke	 hava	 trafik	
hizmetleri	 üniteleri	 ile	 koordineyi	 kolaylaştırmak	 ve	 tanımlama	 için	 muhtemel	 bir	 önleme	
ihtiyacını	ortadan	kaldırmak	için,	
e) Uluslararası	sınırları	kat	edecek	herhangi	bir	uçuş	başlamadan	önce,	
sunulur.	
												
	
	 Uçuş	planı	sunulma	kriterleri	
	 Bir	uçuş	planı,	mükerrer	uçuş	planlarının	sunulması	 için	düzenlemeler	yapılmamışsa,	
kalkıştan	önce	bir	hava	trafik	hizmetleri	raporlama	ofisine	sunulur	veya	uçuş	sırasında,	uygun	
hava	trafik	hizmetleri	ünitesine	veya	hava-yer	kontrol	radyo	istasyonuna	iletilir	
	

İlgili	ATS	otoritesi	tarafından	aksi	belirtilmedikçe,	bir	uçuş	için	uçuş	planı,	hava	trafik	
kontrol	 hizmeti	 veya	 hava	 trafik	 tavsiye	 hizmeti	 sağlayan	 üniteye,	 kalkışından	 en	 az	 altmış	
dakika	önce	veya	uçuş	sırasında	sunulacaksa,	uçağın	aşağıdaki	noktalara	ulaşma	tahmininden	
en	az	on	dakika	önce,	uygun	hava	trafik	hizmetleri	birimi	tarafından	alınmasını	sağlayacak	bir	
zamanda	sunulacaktır:	
a) Bir	hava	yolu	veya	tavsiyeli	hava	trafik	hizmetleri	koridoruna,	
b)	Kontrollü	sahaya	veya	tavsiyeli	sahaya	giriş	noktasına,	
	

Bir	uçuş	planının	içeriği	
Bir	uçuş	planının	içeriği,	en	az	aşağıdaki	bilgileri	kapsar:	

a) Hava	aracının	çağrı	adı/tescil	işareti	
b) Uçuş	kuralları	ve	uçuş	tipi	
c) Hava	aracı	tipi,	sayısı	ve	türbülans	kategorisi	
d) Teçhizatı	
e) Kalkış	havaalanı		
f) Takoz	çekme	zamanı		
g) Seyir	hız(lar)ı	
h) Seyir	uçuş	seviyesi	
i) İzlenecek	rota	
j) Varış	havaalanı	ve	toplam	uçuş	süresi	
k) Yedek	havaalanı	
l) Yakıt	miktarı	
m) Toplam	kişi	sayısı	
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n) Acil	durum	ve	can	kurtarma	ekipmanı	
o) Diğer	bilgiler.		
	

Bir	uçuş	planının	tamamlanması	
Bir	uçuş	planı,	hangi	amaçla	sunulmuş	olursa	olsun,	uçuş	planının	sunulduğu	rotanın	

tamamı	 veya	 bir	 kısmı	 ile	 ilgili	 olarak	 “Alternatif	 havaalanları”	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 ilgili	
maddeler	hakkında	geçerli	bilgileri	içerir.	

	
Bunun	yanı	sıra,	ilgili	ATS	otoritesi	tarafından	öngörüldüğünde	veya	uçuş	planını	sunan	

kişi	tarafından	gerekli	bulunduğunda,	tüm	diğer	maddeler	konusunda	da,	geçerli	bilgiler	içerir.		
	
										Uçuş	planındaki	değişiklikler		
										IFR	ve	Kontrollü	VFR	uçuşlar	için	sunulan	uçuş	planındaki	bütün	değişiklikler,	mümkün	
olan	en	kısa	zamanda	ilgili	hava	trafik	hizmetleri	ünitesine	bildirilmelidir.	Diğer	VFR	uçuşlar	için	
sunulan	bir	uçuş	planına	ilişkin	önemli	değişiklikler	mümkün	olan	en	kısa	zamanda	ilgili	hava	
trafik	hizmetleri	ünitesine	bildirilir.	
	

Bir	uçuş	planının	kapatılması	
	 	 	 İlgili	ATS	otoritesi	tarafından	başka	şekilde	belirlenmedikçe,	uçuşun	tamamını	veya	bir	
bölümünü	 kapsayan	bir	 uçuş	 planının	 sunulduğu	herhangi	 bir	 uçuş	 tarafından,	 iniş	 raporu,	
şahsen,	 telsiz	 /	 telefon	 veya	 veri	 bağlantısı	 yoluyla,	 inişten	 sonra	 mümkün	 olan	 en	 kısa	
zamanda	iniş	havaalanındaki	ilgili	ATS	ünitesine	bildirilerek	kapatılır.			
	 	 Bir	uçuş	planı	gidiş	havaalanına	kadar	değil	de	sadece	uçuşun	bir	kısmı	için	sunulmuşsa,	
gerektiğinde,	ilgili	ATS	ünitesine	uygun	bir	raporu	sunularak	kapatılır.		
	
	 	 	 Gidiş	havaalanında	hiçbir	hava	trafik	hizmetleri	ünitesi	bulunmaması	durumunda,	varış	
raporu,	gerektiğinde,	inişten	sonra	mümkün	olan	en	kısa	zamanda	ve	en	seri	şekilde	en	yakın	
hava	trafik	hizmetleri	ünitesine	bildirir.	
	
	 	 	 Gidiş	 havaalanında	 haberleşme	 olanaklarının	 yetersiz	 olduğu	 biliniyorsa	 ve	 iniş	
mesajının	iletilmesine	yönelik	alternatif	düzenlemeler	yoksa	aşağıdaki	önlem	alınır.			
a)	Hava	aracı,	mümkünse,	inmeden	hemen	önce,	bunun	gerekli	olduğu	durumlarda,	ilgili	hava	
trafik	hizmetleri	ünitesine	varış	raporuna	benzer	bir	mesajı	iletilir.	Normalde,	bu	iletim,	hava	
aracının	uçuşundan	sorumlu	hava	trafik	hizmetleri	ünitesine,	hizmet	verilen	frekans	üzerinden	
yapılır.		
	 	 	
	 	 Hava	araçları	tarafından	verilen	varış	raporu	aşağıdaki	bilgileri	içerir:	
a) Hava	aracı	çağrı	adı/tescil	işareti;	
b) Kalkış	havaalanı;	
c) Gidiş	havaalanı	(sadece	divert	etmişse)	
ç)	 İniş	havaalanı,	
d)	İniş	zamanı.		
	

Sinyaller/işaretler	
Hava	 aracı,	 havacılık	 işaretlerinden	 /	 sinyallerinden	 herhangi	 birini	 gördükten	 veya	

aldıktan	sonra,	işareti	/	sinyali	uygulayacak	şekilde	hareket	etmelidir.		
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	 Kullanılan	 işaretler	 yalnızca	 belirlenen	 amaç	 için	 kullanılır	 ve	 bunlarla	 karıştırılması	
muhtemel	olan	diğer	işaretler	kullanılmaz.		
	
	 Bir	 işaretçi	 hava	 aracına	 yol	 gösterirken,	 açık	 ve	 kesin	 olarak	 standart	 işaretleri	
kullanmaktan	sorumludur.	
	
	 	 Hiçbir	 kişinin,	 bir	 işaretçi/sinyalcinin	 işlevlerini	 yerine	 getirmesi	 için	 gerekli/yeterli	
eğitimi	almadan	ve	almış	olduğu	eğitim	yetkili	ve	uygun	otorite	tarafından	onaylanmadan	bir	
hava	aracına	rehberlik	etmesine	müsaade	edilmez.		
	
	 	 İşaretçi,	 uçuş	 mürettebatının,	 kendisinin	 yol	 gösterici	 operasyondan	 sorumlu	 kişi	
olduğunu	belirleyebilmelerine	olanak	verecek	şekilde	floresan	bir	tanıtım	yeleği	giyer.		
	
	 	 Gündüz	 saatlerinde	 tüm	sinyalizasyonlar	 için	gün	 ışığı	 -	 floresan	çubuklar,	 karşılama	
raketleri	 veya	 eldivenler,	 işaretçi/sinyalci	 yer	 personeli	 tarafından	 kullanılır.	 Aydınlatılmış	
çubuklar	geceleri	veya	düşük	görüş	şartlarında	kullanılır.	
	
	 							Zaman	

Türk	hava	sahasında	koordine	edilmiş	Uluslararası	Zaman	(UTC)	kullanılır	ve	gece	
yarısı	başlayan	24	saatlik	bir	günün	saatleri,	dakikaları	ve	gerekirse,	saniyeleri	cinsinden	ifade	
edilir.		
	 Kontrollü	 bir	 uçuşa	 başlamadan	 önce	 ve	 uçuş	 sırasında	 gerekli	 olduğu	 durumlarda	
zaman	kontrolü	yapılır.	
	
	 Zaman,	 veri	 bağlantısı	 haberleşmelerinin	 uygulanmasında	 kullanıldığında,	 UTC’nin	 1	
saniyesi	kadar	doğru	olmak	zorundadır.	

	
Hava	Trafik	Kontrol	Hizmeti	

	
	

Hava	trafik	kontrol	müsaadeleri	
Hava	trafik	kontrol	müsaadesi,	bir	kontrollü	uçuşa	veya	bir	uçuşun	kontrollü	olan	

kısmına	başlamadan	hemen	önce	alınmalıdır.	Söz	konusu	müsaade,	bir	uçuş	planının	bir	hava	
trafik	kontrol	ünitesine	sunulmasıyla	talep	edilir.	

	
Bir	uçuş	planı,	uçuşun	belirli	bir	bölümünü	veya	hava	trafik	kontrolüne	tabi	manevraları	

tanımlamak	için,	gerektiğinde,	uçuşun	yalnızca	o	bölümünü	içerebilir.	Bir	ATC	müsaadesi	de,	
bir	müsaade	hududu	ya	da	taksi,	 iniş,	kalkış	gibi	belirli	manevralara	referans	olacak	şekilde,	
cari	uçuş	planının	yalnızca	bir	bölümünü	kapsayabilir.	

		
Bir	ATC	müsaadesi	hava	aracının	kaptan	pilotunu	tatmin	etmezse,	hava	aracının	pilotu	

ilave	bir	müsaade	talep	eder	ve	eğer	mümkünse	ilave	müsaade	verilir.		
	
	 	 Bir	 hava	 aracı,	 öncelik	 içeren	 bir	 müsaade	 talep	 ettiğinde,	 ilgili	 hava	 trafik	 kontrol	
ünitesince	 istenmesi	 durumunda,	 söz	 konusu	 önceliğe	 ilişkin	 gerekliliği	 açıklayan	 bir	 rapor	
sunar.		
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	 	 Uçuş	 sırasında	 muhtemel	 ATC	 müsaadesi	 değişikliği:	 Kalkıştan	 hemen	 önce,	 yakıt	
durumuna	(yakıt	miktarının	yeterli	olmayacağı	bekleniyorsa)	ve	uçuş	sırasında	alınacak	yeni	
müsaadeye	 bağlı	 olarak,	 varış	 havaalanını	 değiştirecek	 bir	 karar	 alınabileceği	 bekleniyorsa;		
ilgili	ATC	ünitesine,	uçuş	planına	revize	edilen	varış	havaalanı	ve	biliniyorsa,	değişen	yollarla	
ilgili	bilgileri	girmek	suretiyle	bildirimde	bulunulmalıdır.	
	
	 	 Kontrollü	 bir	 havaalanında	 operasyon	 yapması	 planlayan	 bir	 hava	 aracı,	 havaalanı	
kontrol	kulesinden	müsaade	almadan	manevra	sahasında	taksi	yapmaz	ve	o	ünite	tarafından	
verilen	talimatlara	riayet	eder.	
	

Uçuş	planına	uygunluk	
Bir	hava	aracı,	ilgili	ATC	ünitesinden	değişikliği	talep	edip	gerekli	müsaadeyi	almadıkça	

veya	derhal	harekete	geçmesini	gerektirecek	acil	bir	durum	olmadıkça,	kontrollü	bir	uçuş	için,	
geçerli	uçuş	planına	veya	geçerli	uçuş	planının	ilgili	bölümüne	riayet	etmek	zorundadır.	Acil	
durum	nedeniyle	plana	riayet	edilememişse,	müsait	olunan	ilk	fırsatta	durum	hakkında	ilgili	
ATC	ünitesi	bilgilendirilir.	

	
	 İlgili	hava	trafik	hizmetleri	otoritesince	farklı	bir	müsaade	verilmedikçe	veya	ilgili	ATC	
ünitesinden	bir	talimat	almadıkça,	kontrollü	uçuşlar,	mümkün	olduğunca;	
a) Bir	ATS	koridorunda	ise,	koridorun	tanımlanmış	merkez	hattında	veya	
b) Herhangi	bir	rotada	 ise,	seyrüsefer	yardımcı	cihazları	ve	/	veya	yolu	tanımlayan	noktalar	
arasında	direkt	olarak	uçarlar.	
	

Yukarıdaki	 maddede	 belirtilen	 gereksinim	 doğrultusunda,	 VOR’a	 dayalı	 olarak	 tesis	
edilen	bir	hava	 trafik	hizmetleri	 koridoru	üzerinde	uçuş	 yapan	bir	hava	aracı,	 arkada	kalan	
VOR’dan	üzerine	doğru	uçtuğu	VOR’ın	frekansına	geçmelidir.	Operasyonel	olarak	uygulanabilir	
olduğu	durumlarda	ise	değişim,	değişim	noktasının	tesis	edildiği	noktada	yapılır.	

		
Bu	gerekliliklerden	sapmalar,	ilgili	hava	trafik	hizmetleri	ünitesine	bildirilecektir.	
	

	 Uçuş	planından	sapmalar:	Kontrollü	bir	uçuşun,	geçerli	uçuş	planından	istenilmeden	
sapması	durumunda	aşağıdaki	önlemler	alınır:	
	
a)	 Rotadan	 sapma:	 hava	 aracı	 rotasından	 çıkmışsa,	 mümkün	 olan	 en	 kısa	 zamanda,	 hava	
aracının	tekrar	rotasını	yakalaması	için,	uçuş	başı	değişikliği	yapılır.	
	
b)	 ATC	 tarafından	 verilen	 hava	 süratinden	 (mach	 number	 /	 indicated	 air	 speed)	 sapmalar:	
hemen	ilgili	hava	trafik	kontrol	ünitesine	bilgi	verilir.		
	
c)	Hava	süratinden	(mach	number	/	true	air	speed)	sapmalar:	seyir	seviyesinde	ortalama	hakiki	
hava	süratinde,	uçuş	planında	verilen	değere	göre	(artı	veya	eksi)	19	km/h	(10	kt)	veya	(artı	
veya	eksi)	0.02	Mach	bir	değişiklik	olmuşsa	veya	olması	bekleniyorsa,	ilgili	hava	trafik	kontrol	
ünitesine	bilgi	verilir.	
	
d)	 Tahmini	 zamanda	 değişiklik:	 ADS-C	 hizmetlerinin	 sağlandığı	 hava	 sahası	 ve	 ADS-C'nin	
etkinleştirildiği	durumlar	hariç,	bir	sonraki	ilgili	rapor	noktasına,	uçuş	bilgi	bölgesi	sınırına	veya	
gidiş	 havaalanına	 ait	 tahmini	 zaman	 (hangisi	 önce	 gelirse),	 hava	 trafik	 kontrol	 ünitesine	



148

bildirilene	göre	2	dakika	veya	 ilgili	ATS	otoritesi	 tarafından	belirlenen	zaman	periyodundan	
veya	bölgesel	anlaşmalara	dayanarak	belirlenen	süreden	fazla	bir	değişiklik	gösteriyorsa,	uçuş	
ekibi	 revize	 edilmiş	 tahmini	 zamanı	 mümkün	 olan	 en	 kısa	 zamanda	 hava	 trafik	 kontrol	
ünitesine	bildirilir.	
	
	 ADS-C	 hizmetlerinin	 sağlandığı	 ve	 ADS-C'nin	 etkinleştirildiği	 durumlarda,	 ADS	 olay	
sözleşmesi	 ile	 öngörülen	 eşik	 değerlerinin	 ötesinde	 değişiklikler	meydana	 geldiğinde,	 hava	
trafik	hizmetleri	ünitesi,	veri	bağlantısı	üzerinden	otomatik	olarak	bilgilendirilir.		
	
	 Değişiklik	talepleri:	Uçuş	planı	için	değişiklik	talepleri,	aşağıda	belirtilen	bilgileri	içerir:	
	
a)	Seyir	seviyesi	değişikliği:	çağrı	adı;	 istenilen	yeni	seyir	seviyesi	ve	bu	seviyedeki	seyir	hızı,	
uçuş	bilgi	bölgesi	sınırlarına	veya	müteakip	rapor	noktasına	(hangisi	uygulanabilir	ise)	tahmini	
varış	zamanında	ortaya	çıkabilecek	değişiklik.	
	
b)	Hava	sürati	(mach	number	/	true	air	speed)	değişiklikleri:	çağrı	adı;	istenilen	hava	sürati.	
	
c)	Rota	değişikliği:	

1)	 Gidiş	 meydanı	 değiştirilmemiş	 ise:	 çağrı	 adı;	 uçuş	 kuralları;	 istenilen	 rota	
değişikliğinin	başlayacağı	pozisyondan	başlayarak	uçuşun	yeni	 rotasına	ait	 açıklama;	
tahmini	varış	zamanındaki	değişiklik,	diğer	ilgili	bilgiler.	
	
2)	Gidiş	meydanı	değiştirilmiş	ise:	çağrı	adı;	uçuş	kuralları;	istenilen	rota	değişikliğinin	
başlayacağı	pozisyondan	başlayarak	revize	edilmiş	gidiş	havaalanına	göre	revize	edilmiş	
uçuş	 rotasına	 ait	 açıklama;	 tahmini	 varış	 zamanındaki	 değişiklik;	 yedek	 meydanlar;	
diğer	ilgili	bilgiler.	

	
	 Meteorolojik	 şartların	 VMC’nin	 altında	 olması	 halinde:	 Geçerli	 uçuş	 planına	 göre	
VMC’deki	uçuşun	mümkün	olmayacağı	belli	olduğunda,	kontrollü	olarak	uçan	bir	VFR	trafik	
pilotu:	
a)	hava	aracına	gidiş	havaalanına	veya	yedek	havaalanına	VMC’de	devam	edebilmesi	için	veya	
bir	 ATC	 müsaadesinin	 gerekli	 olduğu	 hava	 sahasını	 terk	 etmek	 için	 olanak	 sağlayacak	
değiştirilmiş	bir	müsaade	talep	eder;	veya		
	
b)	a)’ya	göre	müsaade	alınamadığı	takdirde,	VMC’de	uçmaya	devam	eder	ve	ilgili	ATC	ünitesini,	
ya	 ilgili	 hava	 sahasını	 terk	 edeceği	 veya	 elverişli	 olan	 en	 yakın	 havaalanına	 iniş	 yapacağı	
yönünde	bilgilendirir;	veya		
	
c)	Kontrollü	bir	sahada	uçuş	yaptığı	takdirde,	özel	VFR	uçuş	gerçekleştirmek	için	müsaade	talep	
eder;	veya	
d)	Aletli	uçuş	kurallarına	göre	uçmak	için	müsaade	talep	eder.	

	
Pozisyon	raporları	

	 	 İlgili	ATS	otoritesi	veya	ilgili	hava	trafik	hizmetleri	ünitesi	tarafından	belirtilen	koşullar	
ile	 muaf	 tutulmadıkça,	 kontrollü	 bir	 uçuş,	 belirlenen	 her	 bir	 zorunlu	 raporlama	 noktasını	
geçme	 zamanını	 ve	 uçuş	 seviyesini,	 talep	 edilen	 diğer	 gerekli	 bilgilerle	 birlikte,	 ilgili	 ATS	
ünitesine	mümkün	olan	en	kısa	zamanda	rapor	eder.	
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	 	 Pozisyon	 raporlarına	 ek	 olarak	 ilgili	 ATC	 ünitesi	 tarafından	 talep	 edilen	 ilave	 rapor	
noktaları	 da	 pilot	 tarafından	 rapor	 edilir.	 Tayin	 edilmiş	 rapor	 noktalarının	 bulunmaması	
durumunda	 pozisyon	 raporları,	 uygun	 ATS	 otoritesi	 veya	 ilgili	 ATC	 ünitesi	 tarafından	
tanımlanan	düzenli	aralıklarla	yapılır.	
	
	 	 Veri	 hattı	 haberleşmeleri	 vasıtasıyla	 ilgili	 ATS	 ünitesine	 pozisyon	 bilgisi	 sağlayan	
kontrollü	uçuşlar,	yalnızca	istendiğinde	sesli	pozisyon	raporu	sunar.	
	

Kontrolün	sonlandırılması	
Kontrollü	bir	uçuş,	kontrollü	bir	havaalanına	iniş	yapması	haricinde,	hava	trafik	kontrol	

hizmeti	almaktan	vazgeçtiğinde	bunu	en	seri	şekilde	ilgili	ATC	ünitesine	bildirir.	
	
Haberleşme	
Kontrollü	statüde	uçuş	yapan	bir	hava	aracı;	ilgili	hava-yer	muhabere	kanalını	devamlı	

olarak	 dinler	 ve	 gerektiğinde	 ilgili	 ATC	 ünitesi	 ile	 iki	 yönlü	 muhabere	 kurar.	 Kontrollü	 bir	
havaalanındaki	 havaalanı	 trafiğinin	 bir	 parçasını	 oluşturan	 uçaklarla	 ilgili	 olarak	 ilgili	 ATS	
otoritesi	tarafından	öngörülebilecek	durumlar	bu	madde	kapsamı	dışında	tutulabilir.	
	
	 Muhaberenin	 kaybı:	 Muhabere	 kaybı	 durumunda,	 hava	 aracı	 Annex	 10,	 Cilt	 II'deki	
muhabere	kaybı	prosedürlerine	ve	aşağıdaki	prosedürlerden	uygun	olanına	uyar.	Hava	aracı,	
tüm	diğer	mevcut	olanakları	kullanarak	ilgili	ATC	ünitesi	ile	iletişim	kurmaya	çalışır.	Bunun	yanı	
sıra,	hava	aracı,	kontrollü	bir	havaalanında	havaalanı	trafiğinin	bir	parçası	ise,	görsel	işaretlerle	
verilebilecek	talimatları	takip	eder.		
	
a)	 Görerek	meteorolojik	şartlarda	ise,	hava	aracı:	
	
1)	Görerek	meteorolojik	şartlarda	uçmaya	devam	eder,	en	yakın	uygun	havaalanına	iner	ve	
inişini	en	hızlı	şekilde	ilgili	ATS	ünitesine	rapor	eder;		
	
2)	Uygun	olacağı	değerlendirilirse,	uçuşuna	IFR	olarak	devam	eder.	
	
b)	aletli	meteorolojik	şartlar	altında	ise	veya	IFR	uçuş	gerçekleştirmekte	olan	hava	aracının	
pilotu,	uçuşunu	a)	maddesine	uygun	olarak	tamamlayamayacağını	değerlendiriyorsa,	hava	
aracı:	
	
1) Bölgesel	 hava	 seyrüsefer	 anlaşmalarında	 aksi	 belirlenmemişse,	 hava	 trafik	 kontrol	
hizmetinin	sağlanmasında	radarın	kullanılmadığı	hava	sahalarında,	hava	aracının	pozisyonunu	
zorunlu	bir	rapor	noktasını	rapor	edemeyişini	müteakip	ilk	20	dakika	boyunca	son	teyit	edilmiş	
hız	 ve	 uçuş	 seviyesini	 veya,	 eğer	 yüksek	 ise,	 minimum	 uçuş	 irtifasını	 muhafaza	 eder	 ve	
akabinde	uçuş	seviyesini	ve	hızını	uçuş	planına	uygun	hale	getirir.	
	
2)	Hava	trafik	kontrol	hizmetinin	radar	ile	sağlandığı	hava	sahasında,		

i)	En	son	müsaade	edilen	uçuş	seviyesine	veya	minimum	uçuş	irtifasına	ulaşma	zamanı,	
veya	
ii)	Transponder	cihazına	Kod	7600	bağlama	zamanı	veya	
iii)	Hava	aracının,	zorunlu	bir	rapor	noktası	üzerinde	pozisyonunu	rapor	edememesinden;	
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hangisi	daha	sonra	ise,	takip	eden	7	dakika	boyunca	en	son	teyit	edilen	hızı	ve	uçuş	seviyesini	
veya,	eğer	yüksek	ise,	minimum	uçuş	irtifasını	muhafaza	eder	ve	ondan	sonra	uçuş	seviyesini	
ve	hızını	geçerli	uçuş	planına	uygun	hale	getirir.		
	
3)	Hava	aracı,	radar	vektörü	altındaysa	veya	ATC	tarafından	belirli	bir	limit	olmaksızın	offset	
RNAV	uçuşuna	izin	verilmişse,	bir	sonraki	rapor	noktasından	önce,	en	düşük	uçuş	irtifasını	göz	
önünde	bulundurarak,	geçerli	uçuş	planındaki	rotasına	girer,		
	
4)	 Geçerli	 uçuş	 planındaki	 yoluna	 uygun	 olarak	 uçuşuna	 devam	 ederek	 gidiş	 havaalanında	
hizmet	veren	SSY	cihazı	veya	fiksine	gider	ve	5)	inci	maddede	belirtilen	şartlara	uygun	olacak	
şekilde,	alçalmaya	başlayıncaya	kadar,	bu	SSY	cihazı	veya	fiksin	üzerinde	beklemeye	girer,	
	
5)	En	son	alınmış	ve	onaylanmış	muhtemel	yaklaşma	zamanı	ya	da	buna	en	yakın	zamanda	
veya	muhtemel	yaklaşma	zamanı	alınmamış	 /	onaylanmamışsa,	 geçerli	uçuş	planına	uygun	
muhtemel	varış	zamanında	ya	da	buna	mümkün	olan	en	yakın	bir	zamanda	4)	üncü	Maddede	
belirtilen	SSY	cihazı	veya	fiksten	alçalmaya	başlar,	
	
6)	 Belirlenen	 fiks	 veya	 SSY	 cihazına	 göre	 oluşturulmuş	 normal	 bir	 aletli	 yaklaşma	 usulünü	
uygular,	
	
7)	 eğer	 mümkünse,	 5)	 inci	 maddede	 ifade	 edilen	 muhtemel	 varış	 zamanını	 veya	 mutabık	
kalınmış	muhtemel	 yaklaşma	 zamanından	 (hangisi	 geçse)	 sonraki	 30	 dakika	 içerisinde	 iniş	
yapar.		
	
	 Kanunsuz	girişim	

Kanunsuz	girişime	maruz	kalan	bir	hava	aracı,	ATS	ünitesinin	kendisine	öncelik	vermesi	
ve	diğer	trafiklerle	çakışmaları	minimuma	indirebilmesi	için,	geçerli	uçuş	planından	durumdan	
dolayı	sapmalar	ve	kanunsuz	girişimle	birlikte	oluşacak	şartlarla	ilgili	olarak	ilgili	ATS	ünitesini	
bilgilendirmeye	çalışır.	
	
Not	 1:Kanunsuz	 girişimle	 ilgili	 olarak	 ATS	 ünitesinin	 sorumlulukları	 Annex	 11	 de	
bulunmaktadır.	
	
Not	2:	Kanunsuz	girişime	uğrayan	SSR,	ADS-B	ve	ADS-C	donanımına	sahip	olan	hava	aracının	
yapacağı	 işler	 Annex	 11,	 PANS-ATM	 (Doc4444)	 ve	 PANS-OPS	 (Doc	 8168)	 dokümanlarında	
bulunmaktadır.	
	
Not	3:	Kanunsuz	girişime	uğrayan	CPDLC	donanımına	sahip	olan	hava	aracının	yapacağı	işler	
Annex	11,	PANS-ATM	(Doc4444)	ve	Doc	9694	dokümanında	bulunmaktadır.	
	 	 Bir	hava	aracı	kanunsuz	girişime	maruz	kaldığında,	kaptan	pilot,	hava	aracına	aksi	dikte	
ettirilmedikçe,	elverişli	olan	en	yakın	havaalanına	veya	uygun	otorite	tarafından	tayin	edilmiş	
bir	havaalanına,	mümkün	olan	en	kısa	zamanda	iniş	yapmaya	çalışır.			
	
	 Önleme	
Not.—	 Bu	 bağlamdaki	 "müdahale"	 kelimesi,	 Uluslararası	 Havacılık	 ve	 Denizcilik	 Arama	 ve	
Kurtarma	 (IAMSAR)	 El	 Kitabına	 (Doc.	 9731)	 uygun	 olarak,	 tehlikede	 olan	 bir	 uçağa,	 talep	
üzerine	sağlanan	önleme	ve	eskort	hizmetini	içermez.	



151

	
Sivil	 hava	 araçlarının	 önlenmesi,	 Şikago	 Sözleşmesi’ne	 ve	 özellikle	 adı	 geçen	

sözleşmede	yer	almakta	olan	Madde	3(d)’ye	uygun	olarak,	Sözleşmeye	taraf	olan	Devletler	
tarafından	çıkarılan	ilgili	mevzuat	ve	idari	direktiflere	tabi	olacaktır.	Sözleşme	tarafı	Devletler,	
kendi	 Devlet	 hava	 araçları	 için	 mevzuatları	 çıkarırken,	 sivil	 hava	 araçlarının	 seyrüsefer	
güvenliğini	 göz	 önünde	 bulundurmalıdır.	 Benzer	 şekilde,	 ilgili	 mevzuat	 ve	 idari	 direktifler	
hazırlanırken,	bu	dokümanda	belirtilenler	de	dikkate	alınacaktır.	
	
	 	 	 Bir	sivil	hava	aracının	kaptan	pilotu,	önlendiğinde,	Annex	2	ile	belirlenen	standartlara	
uyacak,	görsel	işaretleri	yorumlayacak	ve	cevap	verecektir.		
	

Görerek	Meteorolojik	Koşullarda	görüş	ve	bulut	tavanı	minimum	değerleri			
VMC	 görüş	 ve	 bulut	 tavanı	 minimum	 mesafe	 değerleri	 Tablo	 1’de	 bilgi	 amaçlı	 yer	

almakta	olup,	hava	sahası	sınıflandırmasının	Ülkemizde	uygulanması	ile	ilgili	hususlar	ayrı	bir	
düzenleme	ile	belirlenir.	Hava	sahası	sınıflandırması	uygulaması	başlayana	kadar	Türkiye	AIP’si	
ENR	1.2’de	yer	alan	tablo	geçerlidir.	

	
	

Tablo	1*	
Yükseklik	bandı	 Hava	sahası	sınıfı	 Uçuş	görüşü	 Buluttan	mesafe	

3	050	m	(10	000	ft)	
AMSL’de	ve	üzerinde	

A***	B	C	D	E	F	G	 8	km	 1	500	m	yatay	
300	m	(1	000	ft)	
dikey	

3	050	m	(10	000	ft)	
AMSL’nin	altında	ve		
900	m	(3	000	ft)	
AMSL’nin	üzerinde,	
veya	manianın	300	m		
(1	000	ft)	üzerinde,	
hangisi	daha	yüksek	
ise		

A***	B	C	D	E	F	G	 5	km	 1	500	m	yatay	
300	m	(1	000	ft)	
dikey	

900	m	(3000	ft)	
AMSL’de	ve	altında,	
veya	manianın	300	m		
(1	000	ft)	üzerinde,	
hangisi	daha	yüksek	
ise	

A***	B	C	D	E		 5	km	 1	500	m	yatay	
300	m	(1	000	ft)	
dikey	

F	G		 5	km**	 Bulutlardan	uzakta	
ve	yeri	görerek	

	
*			Geçiş	irtifasının	(TA)	yüksekliği	10.000	feetin	(3	050	m)	altında	ise,	10.000	feet	yerine	FL	
100	kullanılmalıdır.	
	
**	İlgili	hava	trafik	hizmetleri	otoritesince	bu	şekilde	tanımlanmışsa;	
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a) Rüyetin	 1	 500	 metreden	 daha	 az	 olmadığı	 hallerde,	 uçuşlara	 aşağıdaki	 şekilde	
müsaade	edilebilir.		
1) Mevcut	 görüş	 değerinde,	 çarpışmaları	 önlemek	 üzere,	 diğer	 hava	 araçları	 ve	
mâniaları	zamanında	takip	edebilmek	için	elverişli	bir	imkân	sağlayacak	bir	hızda,	
2) Normalde	 diğer	 trafiklerle	 karşı	 karşıya	 gelme	 ihtimalinin	 düşük	 olduğu	
durumlarda,	 örn:	 düşük	 yoğunlukta	 trafiğin	 olduğu	 bölgelerde,	 düşük	 seviyedeki	
trafikler	için.	

b) Şayet,	çarpışmaları	önlemek	üzere	diğer	hava	araçları	ve	mâniaları	zamanında	takip	
edebilmek	 için	 elverişli	 bir	 imkân	 sağlayacak	 bir	 hızda	 ise,	 helikopterlere	 1500	
metreden	daha	az	görüşlerde	de	müsaade	edilebilir.	

***A	sınıfı	hava	sahasında	belirtilen	VMC	miniması,	pilotlar	 için	 rehber	niteliğindedir.	Bu	
değer,	A	sınıfı	hava	sahasında	VFR	uçuşa	müsaade	edilebileceği	anlamına	gelmez.	
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Görerek	Uçuş	Kuralları	
	
	 VFR	uçuş	kriteri	

Özel	 VFR	 uçuşu	 haricinde,	 VFR	 uçuşların,	 hava	 aracının,	 görüş	 ve	 bulutlardan	
mesafesinin,	tablo-1’de	yer	alan	değerlere	eşit	veya	daha	fazla	olduğu	durumlarda	uçmalarına	
müsaade	edilir.	

	
Meteorolojik	şartlar	
Bir	 ATC	 ünitesinden	 bir	müsaadenin	 alınmış	 olması	 haricinde,	 VFR	 uçuşlar,	 aşağıdaki	

durumlarda	 bir	 kontrol	 bölgesi	 dahilindeki	 bir	 havaalanından	 kalkış	 yapmayacak	 /	 böyle	 bir	
havaalanına	iniş	yapmayacak	veya	havaalanı	trafik	bölgesine	/	trafik	paternine	girmeyecektir:	

a)	Bulut	tavanı,	450	m	(1	500	ft)’ten	az	olduğunda	veya		
b)	yer	görüşü	5	km’den	az	olduğunda.	
	
Günbatımı	ve	Gündoğumu	arası	uçuşlar	
Günbatımı	 ile	 gündoğumu	 arasında	 veya	 günbatımı	 ile	 gündoğumu	 arasında	 ATS	

otoritesi	 tarafından	 öngörülebilecek	 başka	 bir	 sürede	 VFR	 uçuşlar,	 otoritece	 öngörülen	
koşullara	uygun	olarak	uçuş	yapar.	
	

Yasaklar	
ATS	otoritesi	tarafından	izin	verilmedikçe,	VFR	uçuşlar:	

a) FL	200’ün	üzerinde;	
b) Transonik	ve	süpersonik	hızlarda		
yapılmayacaktır.	
	

FL	290’ın	üzerinde	VFR	uçuşlar		
FL	290’ın	üzerinde	300	m	(1	000	ft)’lik	dikey	ayırma	miniması	uygulanan	sahalarda,	FL	

290’ın	üzerinde	VFR	uçuş	yapılmayasına	müsaade	edilmeyecektir.			
	
VFR	uçuşların	meskun	mahal	üzerinde	uçuş	kriteri	
Kalkış	veya	iniş	için	gerekli	olması	veya	ilgili	otoriteden	izin	alınması	haricinde,			

a)	Kalabalık	şehir,	kasaba	veya	yerleşim	alanları	üzerinde	veya	açık	havadaki	insan	toplulukları	
üzerinde,	hava	aracı	merkez	olmak	üzere	600	m’lik	bir	yarıçap	dahilinde	en	yüksek	manianın	
üzerinde	300	m	(1	000	ft)’den	az	bir	yükseklikte;		
a) (a)’da	belirtilenlerin	dışında,	yerin	veya	suyun	üzerinde	150	m	(500	ft)’ten	az	bir	yükseklikte		
VFR	uçuş	gerçekleştirilmez.		
	

VFR	uçuş	seyir	seviyesi	
											Hava	trafik	kontrol	müsaadelerinde	veya	 ilgili	ATS	otoritesi	 tarafından	farklı	bir	durum	
belirtilmedikçe,	su	ve	yerden	900	m	(3	000	feet)	üzerinde	veya	 ilgili	ATS	otoritesi	tarafından	
belirlenecek	 daha	 yüksek	 bir	 değerdeki	 seyir	 seviyelerinde	 VFR	 uçuşlar,	 seyir	 seviyeleri	
tablosunda	belirtilen	rotalara	uygun	uçuş	seviyeleri	kullanacaklardır.		
	

Tahditler		
VFR	 uçuşları,	 aşağıdaki	 durumlarda,	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmetleri	 ile	 ilgili	 hükümleri	

sağlayacaktır:		
a)	B,	C	ve	D	sınıfı	hava	sahasında	uçuş	yaptıkları	zaman,	
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a) Kontrollü	havaalanlarında	havaalanı	trafiğinin	bir	parçasını	oluştururken;	veya	
b) Özel	VFR	uçuşları	olarak	uçmalarına	müsaade	edildiğinde.	

Haberleşme	
Uygun	ATS	otoritesi	tarafından	tesis	edilmiş	koridor	ve	sahalarda	gerçekleştirilen	VFR	bir	

uçuş,	uçuş	bilgi	hizmeti	 sağlayan	hava	 trafik	hizmetleri	ünitesinin	 ilgili	 haberleşme	kanalı	 ile	
sürekli	hava-yer	muhaberesini	muhafaza	eder	ve	gerektiğinde	hava	trafik	hizmetleri	ünitesine	
pozisyon	raporunu	verir.		

	
VFR’dan	IFR’a	geçiş	
Görerek	uçuş	kurallarına	göre	uçmakta	olan,	ancak	aletli	uçuş	kurallarına	göre	uçmayı	

planlayan	pilot:	
a) Eğer	bir	uçuş	planı	sunulmuşsa,	geçerli	uçuş	planını	etkileyecek	değişiklikleri	bildirir	veya		
b) İlgili	ATC	ünitesine	bir	uçuş	planı	 sunar	ve	kontrollü	hava	 sahasındayken	 IFR’a	geçmeden	
önce	müsaade	alır.		
	
	

Aletli	Uçuş	Kuralları	
	

Tüm	IFR	uçuşlar	için	geçerli	kurallar	
	

Hava	aracı	ekipmanı		
Hava	 araçları,	 uçulacak	 rotaya	 uygun	 seyrüsefer	 ekipmanı	 ve	 uygun	 aletlerle	

donatılacaktır.		
	
Asgari	seviyeler	
İlgili	otorite	tarafından	izin	verilmesi	veya	iniş	/	kalkış	için	gerekli	olması	haricinde,	IFR	

bir	 hava	 aracı,	 hükümranlık	 sahasında	 uçulan	 Ülke	 tarafından	 belirlenmiş	 minimum	 uçuş	
irtifasının	altında	olmayan	bir	uçuş	seviyesinde	veya	minimum	uçuş	irtifasının	belirlenmediği	
durumlarda:	
a) Yüksek	arazi	veya	dağlık	alanlarda,	hava	aracının	tahmini	pozisyonu	merkez	olmak	üzere	8	
km’lik	alandaki	en	yüksek	manianın	en	az	600	m	(2	000	ft)	üzerinde	bir	uçuş	seviyesinde;	
b) a	maddesinde	belirtilen	durumlar	dışında,	hava	aracının	tahmini	pozisyonu	merkez	olmak	
üzere	 8	 km’lik	 alandaki	 en	 yüksek	 manianın	 en	 az	 300	 m	 (1	 000	 ft)	 üzerinde	 bir	 uçuş	
seviyesinde,		
uçuşunu	gerçekleştirir.		
	

IFR	uçuştan	VFR	uçuşa	geçiş	
Aletli	uçuş	kurallarına	göre	uçuş	yapan	bir	hava	aracı,	görerek	uçuş	kurallarına	göre	

uçuş	yapmayı	seçerse,	bir	uçuş	planı	sunulmuşsa,	ilgili	hava	trafik	hizmetleri	ünitesine	özellikle	
IFR	uçuş	planının	iptal	edildiğini	ve	bununla	ilgili	olarak	geçerli	uçuş	planı	üzerinde	yapılacak	
değişiklikleri	bildirir.	

	
	 	 	 Aletli	uçuş	kurallarına	göre	uçan	bir	trafik,	görerek	meteorolojik	koşullarla	karşılaşırsa,	
uçuşun	makul	bir	süre	boyunca	kesintisiz	olarak	görerek	meteorolojik	koşullarda	sürdürüleceği	
hususundan	emin	olmadıkça	IFR	uçuşunu	iptal	etmez.	
	
	



155

	
Kontrollü	hava	sahasında	IFR	uçuşlar	için	geçerli	kurallar	
IFR	 uçuşlar,	 kontrollü	 hava	 sahasında	 uçarken,	 hava	 trafik	 kontrol	 hizmetleri	 başlığı	

altında	yer	alan	hükümleri	uygular.		
	
İlgili	ATS	otoritesi	 tarafından	Havacılık	Bilgi	Yayınlarında	belirtilmesi	veya	hava	trafik	

kontrol	müsaadelerinde	yer	alması	haricinde,	kontrollü	hava	sahasındaki	IFR	uçuşlar,	bir	seyir	
seviyesinde	uçarlar.	Eğer	kesintisiz	 tırmanma	 tekniği	 ile	 iki	 seviye	arasında	ya	da	bir	 seviye	
üzerine	tırmanmaya	serbest	kılınmışsa;	
a)	seyir	seviyeleri	tablolarında	veya		
b)	FL	410’un	üzerindeki	uçuş	için	seyir	seviyesi	tablolarında,	
yer	alan	seviyelerde	uçmalıdır.			

	
Kontrollü	hava	sahası	dışında	IFR	uçuşlar	için	geçerli	kurallar	
Kontrollü	hava	sahası	dışında	seyir	uçuşu	halindeki	IFR	bir	trafik,		

a) Ortalama	deniz	seviyesinin	üzerinde	900	m	(3	000	ft)’te	veya	bunun	altındaki	uçuşlar	için	
ilgili	 ATS	 otoritesi	 tarafından	 başka	 türlü	 belirlenmesi	 haricinde,	 Ek	 3’teki	 seyir	 seviyeleri	
tablolarına	veya	
b) FL	410’un	üzerindeki	uçuşlar	için	değiştirilmiş	seyir	seviyeleri	tablosuna		
uygun	bir	seyir	seviyesinde	uçar.		

	
Haberleşme	
Kontrollü	hava	sahası	dışında	 fakat	 sahalara	doğru	veya	 ilgili	ATS	otoritesi	 tarafından	

tesis	 edilmiş	 koridorda	 uçan	 IFR	 bir	 trafik,	 uygun	 haberleşme	 kanalı	 üzerinde	 hava-yer	
muhaberesini	 takip	 eder	 ve	 uçuş	 bilgi	 hizmeti	 sağlayan	 hava	 trafik	 hizmetleri	 ünitesi	 ile,	
gerektiğinde,	iki	yönlü	iletişim	kurar.		

	
Pozisyon	raporları		
Kontrolsüz	hava	sahasında	uçan	ve	ilgili	ATS	otoritesi	tarafından:	

a) Bir	uçuş	planı	sunması,	
	
b) İlgili	 haberleşme	kanalı	üzerinde	bir	hava-yer	muhaberesini	 takip	etmesi	 ve	gerektiğinde,	
uçuş	bilgi	hizmeti	sağlayan	hava	trafik	hizmetleri	ünitesi	ile	iki	yönlü	iletişim	kurması		
öngörülen	IFR	bir	trafik,	kontrollü	uçuşlar	için	belirlendiği	şekilde	pozisyon	raporu	verir.		
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	



156

	

İŞARETLER/SİNYALLER	
	
	
1.	 TEHLİKE	VE	ACİL	DURUM	İŞARETLERİ	
	
	 Not	1.	–	Bu	kısımda	yer	alan	hükümlerin	hiçbiri,	tehlikede	bulunan	bir	hava	aracının,	
dikkat	 çekmek,	 pozisyonunu	 bildirmek	 ve	 yardım	 almak	 için	 kullanımını	 gerektiren	 hiçbir	
yöntemi	engellemeyecektir.		
	
	 Not	 2.	 –	 Tehlike	 ve	 acil	 durum	 işaretlerine	 ilişkin	 telekomünikasyon	 muhabere	
usullerinin	detayları	için	ICAO	Ek	10,	Cilt	II,	Bölüm	5’e	bakınız	
	
	 Not	3.	–	Arama	ve	kurtarma	görsel	işaretlerinin	detayları	için	ICAO	Ek12’ye	bakınız	
	
1.1	 Tehlike	işaretleri		
	
Birlikte	 veya	 ayrı	 ayrı	 kullanılan	 aşağıdaki	 işaretler,	 hava	 aracının	 ciddi	 ve	 yakın	 bir	 tehlike	
içerisinde	olduğu	anlamına	gelir	ve	acil	yardım	gerektirir.		
	

a) Radyotelgraf	veya	başka	herhangi	bir	sinyalizasyon	yöntemi	ile	gönderilen	ve	SOS	
grubundan	(mors	kodu	ile	.	.	.	-	-	-	.	.	.)	oluşan	sinyal,	

	
b) MAYDAY	sözcüğünden	oluşan	sözlü	bir	radyo	telefon	tehlike	sinyali;	

	
c) MAYDAY	 sözcüğünün	 anlamını	 aktaran,	 veri	 hattı	 bağlantısı	 ile	 gönderilen	 bir	

tehlike	mesajı;	
	

d) Kısa	aralıklarla	birer	kez	ateşlenen,	kırmızı	ışık	saçan		fişekler	veya	roketler;		
	

e) Kırmızı	ışık	veren	bir	paraşütlü	işaret	fişeği.		
	
	
Not.	 –	 ITU	 Radyo	 Mevzuatı	 Madde	 41	 (No.lar	 3268,	 3270	 ve	 3271),	 Telsiz	 telgraf	 ve	
radyotelefon	 oto-alarm	 sistemlerinin	 devreye	 sokulmasına	 yönelik	 alarm	 işaretlerine	 ilişkin	
bilgi	vermektedir:	
	
	 3268	 Radyotelgraf	 alarm	 sinyali,	 bir	 dakikada	 gönderilen	 on	 iki	 çizgilik	 bir	 seriden	
oluşmakta	 olup,	 her	 çizginin	 süresi	 dört	 saniyedir	 ve	 birbirini	 izleyen	 çizgilerin	 arasındaki	
aralığın	süresi	bir	saniyedir.	Elle	iletilebilir,	fakat	otomatik	bir	alet	yardımıyla	iletilmesi	tavsiye	
edilir.		
	
	 3270	 Radyotelefon	alarm	sinyali,	sırayla	iletilen	esas	olarak	sinüsoidal	olan	iki	işitsel	
frekans	tonundan	oluşmaktadır.	Bir	ton,	2	200	Hz’lik,	diğer	ise	1300	Hz’lik	bir	frekansa	sahip	
olacak,	her	tonun	süresi	250	milisaniye	olacaktır.		
	
	 3271	 Radyotelefon	 alarm	 sinyali,	 otomatik	 yollarla	 oluşturulduğunda,	 en	 az	 otuz	
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saniye	boyunca,	 fakat	bir	dakikayı	 geçmeksizin,	 kesintisiz	olarak	gönderilmeli;	 işaret,	 başka	
yollardan	oluşturulduğunda,	yaklaşık	bir	dakika	boyunca	mümkün	olduğunca	kesintisiz	olarak	
gönderilmelidir.		
	

1.2	 Acil	durum	işaretleri	(sinyalleri)	
	
1.2.1	Birlikte	veya	ayrı	ayrı	kullanılan	aşağıdaki	sinyaller,	bir	hava	aracının,	acil	yardıma	ihtiyaç	
duymaksızın,	kendisini	inişe	zorlayan	şartları	hakkında	bildirimde	bulunmak	istediği	anlamına	
gelir:		
	

a) iniş	ışıklarının	tekrarlanarak	açılıp	kapatılması	veya	
	
b) seyrüsefer	 ışıklarının,	 çakar	 seyrüsefer	 ışıklarından	 ayırt	 edilecek	 şekilde,	

tekrarlanarak	açılıp	kapatılması.	
	
1.2.1 Birlikte	 veya	ayrı	 ayrı	 kullanılan	aşağıdaki	 sinyaller,	 bir	 hava	aracının,	 geminin,	 veya	

başka	bir	aracın,	veya	hava	aracında	bulunan	veya	ilgili	hava	aracının	görüşü	dâhilinde	
bulunan	kişilerin	emniyeti	ile	ilgili	ileteceği	çok	acil	bir	mesajının	olduğu	anlamına	gelir:	
	
a) XXX	grubundan	oluşan,	radyotelgrafla	veya	başka	bir	sinyalizasyon	metodu	ile	

oluşturulan	bir	sinyal;		
	
b) PAN,	PAN	sözcüklerinden	oluşan	sözlü	bir	radyotelefon	acil	durum	sinyali;	

	
c) Veri	hattı	bağlantısı	yoluyla	gönderilen,	PAN,	PAN	sözcüklerinin	anlamını	taşıyan	

bir	acil	durum	mesajı.			
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2.	 ÖNLEME	OLAYINDA	KULLANILACAK	OLAN	SİNYALLER	
	

2.1	 Önleyen	hava	aracı	tarafından	başlatılan	sinyaller	ve	önlenen	hava	aracının	
karşılıkları	

	
Seri	 Önleyen	Hava	aracı	Sinyalleri	 Anlamı	 Önlenen	Hava	aracının	

karşılığı	
Anlamı	

	
1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2	
	
	
	
	
	
	

	
GÜNDÜZ	veya	GECE-	Önlenen	
hava	aracının	biraz	üzerinde	
ve	ilerisinde,	ve	normalde	
solunda	(veya	önlenen	hava	
taşıtı	bir	helikopter	ise	
sağında)	bulunan	bir	
pozisyondan,	önleyen	hava	
aracının	düzensiz	aralıklarla	
sallanması	ve	seyrüsefer	
ışıklarının	(ve	bir	helikopter	
söz	konusu	olduğunda	iniş	
ışıklarının)	yakılıp	
söndürülmesi	ve,	onaydan	
sonra,	arzu	edilen	başta,	
normalde	sola	doğru	(veya	bir	
helikopter	söz	konusu	
olduğunda	sağa	doğru)	yavaş	
bir	seviye	dönüşü.	
	
Note	1.-	Meteorolojik	şartlar	
veya	mania	nedeniyle,	
önleyen	hava	aracı	yukarıda	
verilen	dönüş	yönü	ve	
pozisyonların	tersini	yapabilir.	
	
Note	2.-	Önlenen	hava	aracı,	
önleyen	hava	aracı	ile	aynı	hızı	
muhafaza	edemezse,	önleyen	
hava	aracının	bir	seri	race	
track	paterni	yapması	ve	her	
seferinde	önlenen	hava	aracı	
geçilirken	hava	aracının	
sallanması	beklenir.	
	

	
Önlendiniz.	
Beni	takip	
edin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Devam	
edebilirsiniz.	
	
	
	
	

	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	
Hava	aracının	sallanması,	
seyrüsefer	ışıklarının	
düzensiz	aralıklarla	yanıp	
söndürülmesi	ve	takip	
edilmesi.	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	
Hava	aracının	sallanması.	
	
	
	
	

	
Anlaşıldı,	
uygulayacağım	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Anlaşıldı,	
uygulayacağım.	
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3	
	

				
	
GÜNDÜZ	veya	GECE	-		
Önlenen	hava	aracının	uçtuğu	
hat	kesilmeksizin	90	derecelik	
veya	daha	büyük	bir	oranla	
tırmanma	dönüşünden	
oluşan,	önlenen	hava	
aracından	ani	ayrılma	
manevrası.	
	
	
GÜNDÜZ	veya	GECE	-		İniş	
takımının	(uygunsa)	
indirilmesi,	sabit	iniş	
ışıklarının	gösterilmesi	ve	
kullanılan	pistin	üzerinden	
uçulması	veya,	önlenen	hava	
aracı	bir	helikopter	ise,	
helikopter	iniş	sahasının	
üzerinden	uçulması.	
Helikopterler	söz	konusu	
olduğunda,	önleyen	
helikopter	bir	iniş	
yaklaşmasında	bulunur,	iniş	
sahasının	yakınında	hover	
manevrası	yapar.		
	

	
Bu	
havaalanına	
iniş	yapın.	

	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	İniş	
takımının	(uygunsa)	
indirilmesi,	sabit	iniş	
ışıklarının	gösterilmesi,	
önleyen	hava	aracının	
takip	edilmesi	ve	
kullanılan	pistin	veya	
helikopter	iniş	alanının	
üzerinden	uçulduktan	
sonra,	iniş	emniyetli	
bulunduğu	takdirde,	inişe	
devam	edilmesi.			

Anlaşıldı	
uygulayacağım.		
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2.2	 Önlenen	hava	aracı	tarafından	başlatılan	sinyaller	ve	önleyen	hava	aracının	
karşılıkları	

	
Seri	 Önlenen	Hava	aracı	Sinyalleri	 Anlamı	 Önleyen		Hava	aracının	

Yanıtı	
Anlamı	

	
4	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
5	
	
	
	
	
	
6	

	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	
Havaalanı	seviyesinin	üzerinde	
300	m	(1000	ft)’i	aşan	fakat	
600	m	(2000	ft)’i	aşmayan	bir	
yükseklikte,	(bir	helikopter	söz	
konusu	olduğunda	50	m	(170	
ft)’i	aşan,	fakat	100	m	(330	ft)’i	
aşmayan	bir	yükseklikte),	
kullanılan	pistin	veya	
helikopter	iniş	alanının	
üzerinden	geçerken	iniş	
takımının	(uygunsa)	
toplanması	ve	iniş	ışıklarının	
yanıp	söndürülmesi	ve	
kullanılan	pist	veya	helikopter	
iniş	alanı	üzerinde	daire	
çizmeye	devam	edilmesi.	İniş	
ışıklarının	yanıp	söndürülmesi	
mümkün	değilse,	mevcut	
başka	herhangi	bir	ışığın	yanıp	
söndürülmesi.	
	
	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	Tüm	
mevcut	ışıkların,	flaş	
ışıklarından	ayırt	edilecek	
şekilde,	düzenli	olarak	açılıp	
kapatılması.	
	
	
	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	Tüm	
mevcut	ışıkların	düzensiz	
olarak	açılıp	kapatılması.	

	
Tayin	ettiğiniz	
havaalanı	
yetersiz.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Uygulayamam.	
	
	
	
	
	
Tehlikeli	bir	
durumdayım.	

	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	
Önlenen	hava	aracının	
alternatif	bir	havaalanına,	
önleyen	uçağı	takip	
etmesi	istendiği	takdirde,	
önleyen	hava	aracının	iniş	
takımını	(uygunsa)	
kaldırması	ve	önleyen	
hava	aracı	için	belirlenmiş	
Seri	1	sinyallerini	
kullanması.		
	
Önlenen	hava	aracının	
serbest	bırakılmasına	
karar	verilirse,	önleyen	
hava	aracı,	önleyen	hava	
aracı	için	belirlenmiş	Seri	
2	sinyallerini	kullanması.		
	
	
	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–	
Önleyen	hava	aracı	için	
belirlenmiş	Seri	2	
sinyallerini	kullanması.	
	
	
	
GÜNDÜZ	veya	GECE	–
Önleyen	hava	aracı	için	
belirlenmiş	Seri	2	
sinyallerini	kullanması.		
	

	
Anlaşıldı,	
beni	takip	
edin.	
	
	
	
	
	
	
	
Anlaşıldı	
takip	ediniz.		
	
	
	
	
	
	
Anlaşıldı.	
	
	
	
	
	
Anlaşıldı.		
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3.	 TAHDİTLİ,	 YASAK	 VEYA	 TEHLİKELİ	 BİR	 SAHADA	 UÇAN	 VEYA	 BÖYLE	 BİR	 SAHAYA	
GİRMEK	ÜZERE	OLAN	MÜSAADESİZ	BİR	HAVAARACINI	
İKAZ	ETMEK	ÜZERE	KULLANILAN	GÖRSEL	İŞARETLER	
	
Gündüz	ve	gece,	yerden	10	saniyelik	aralıklarla	atılan	ve	her	biri	patladığında	kırmızı	ve	yeşil	
ışık	veya	yıldızlar	saçan	işaret	fişekleri	müsaadesiz	hava	aracına	tahditli,	yasak	veya	tehlikeli	
sahada	uçtuğunu	ya	da	böyle	bir	sahaya	girmek	üzere	olduğunu	ve	hava	aracının	gerekli	önlemi	
alması	gerektiğini	gösterir.			
	
4.	 HAVAALANI	TRAFİĞİNE	İLİŞKİN	SİNYALLER	
	
4.1	 Işık	ve	havai	fişek	sinyalleri	
	
4.1.1	 Talimatlar		
	

	
Işık	

Havaalanı	Kontrolünden:	
Uçuş	halindeki	hava	

aracına	
Yerdeki	hava	aracına	

																																						Sabit	yeşil	
İlgili	hava	aracına																										
tutulmuş																								Sabit	kırmızı	
(bakınız																																
Şekil	A1-1)																								
																																						Yeşil	flaş	serisi	
	
																																						Kırmızı	flaş	serisi	
																																												
																																						
																																						Beyaz	flaş	serisi	
	
	
	
Kırmızı	havai	fişek	
	
*	İniş	ve	taksi	yapma	müsaadeleri	
uygun	bir	zamanda	verilecektir.		

İniş	serbest	
	
Diğer	hava	aracına	yol	verin	ve	
tur	atmaya	devam	edin	
	
İniş	yapmak	için	dönün*	
	
Havaalanı	emniyetli	değil,	iniş	
yapmayın	
	
Bu	havaalanına	inin	ve	aprona	
ilerleyin*		
	
Önceki	talimatlara	bakmayarak,	
şu	an	için	iniş	yapmayın		
	
		

Kalkış	serbest	
	
Dur	
	
	
Taksiye	serbestsiniz	
	
Kullanılan	iniş	sahasını	terk	
ediniz.	
	
	
Havaalanındaki	başlangıç	
noktasına	geri	dönün	
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Şekil	A1-1	

	
4.1.2	 Bir	hava	aracı	tarafından	işaretin	anlaşıldığının	teyidi:	
	
a)	 Uçuşta:	
	
	 1)	 Gündüz	saatlerinde:	
	 	 	
	 -	 hava	aracının	kanatlarını	sallaması;	
	
Not.	–	Bu	sinyal,	yaklaşmanın	esas	bacak	ve	son	yaklaşma	safhasında	beklenmemelidir.		
	
	 2)	 Gece	saatlerinde:	
	
	 -	 hava	aracının	iniş	ışıklarını	iki	defa	açıp	kapaması	veya,	bu	tür	ışıkları	mevcut	
değilse,	seyrüsefer	ışıklarını	iki	defa	açıp	kapaması.	
	
b)	 Yerde:	
	
	 1)	 Gündüz	saatlerinde:	
	 	 	
	 -	 hava	aracının	kanatçıklarını	veya	dikey	stabilizesini	hareket	ettirmesi;		
	
	
	 2)	 Gece	saatlerinde:	
	
	 -	 Hava	aracının	iniş	ışıklarını	iki	defa	açıp	kapaması	veya,	bu	tür	ışıkları	mevcut	
değilse,	seyrüsefer	ışıklarını	iki	defa	açıp	kapaması.	
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METEOROLOJİ	

DHMİ	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ	
HAVA	SEYRÜSEFER	DAİRESİ	BAŞKANLIĞI	
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1 

BÖLÜM I 

1.1. GİRİŞ 

İnsanlar gidecekleri yerlere en rahat, en kısa sürede ve en emniyetli şekilde ulaşmak isterler. 
Günümüzde bu isteği en iyi karşılayacak ulaşım sektörü havacılıktır.  

Uluslararası hava seyrüseferinin düzenli, emniyetli ve verimli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak üzere Şikago’da bir araya gelen 52 ülkenin delegeleri 7 Aralık 1944 tarihinde 
Şikago Sözleşmesini imzalamışlar ve böylelikle Uluslararası Sivil havacılık Teşkilatı (ICAO) 
doğmuştur. Teşkilatın üye ülke sayısı günümüzde 193’e yükselmiştir. 

Şikago Sözleşmesinin 37. maddesi gereğince meteorolojik hizmetlerle ilgili uluslararası 
standartlar ve uygulamalar ile kod sistemleri, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) 
tarafından ilk kez 16 Nisan 1948 tarihinde onaylanmış ve sözleşmenin EK-3’ü (Annex-3) 
olarak yayınlanmıştır. Annex-3’te o tarihten bu yana ortaya çıkan ihtiyaçlara göre çeşitli 
değişiklikler yapılmıştır.  

1945 yılında Dünya’da 9 milyon yolcu (o tarihteki Dünya nüfusunun % 0.5’i) hava yoluyla 
taşınırken, 1992 yılında 1.2 milyar yolcu (o tarihteki Dünya nüfusunun % 25’i) hava yoluyla 
taşınmıştır. 2003 yılında Dünya’da hava yoluyla taşınan toplam yolcu miktarının 2.1 milyara 
(Dünya nüfusunun % 33’ü) ulaştığı düşünüldüğünde Havacılık Meteorolojisinin önemi daha 
iyi anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde bulunan ulusal ve uluslararası nitelikteki havaalanlarında ihtiyaç duyulan 
meteorolojik destek hizmeti Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sağlamakta olup bu 
havaalanlarının sayısı ülkenin ekonomik, sanayi ve turizm alanındaki gelişmelerine paralel 
olarak artmaktadır.  

1.1.1 Sivil Havacılığa Verilen Hizmetler 

Ülkedeki gerek uluslararası ve gerekse milli hava alanlarında, hava alanının kategorisi ile 
uyumlu meteorolojik hizmet, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nın "Annex 3" 
kriterleri ile belirlenen uluslararası standartlara uygun olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
tarafından verilmektedir. Havacılığa sağlanan meteorolojik hizmetler özetle; 

• Önemli hava hadiseleri (SWC) kartları
• Yüksek seviye rüzgar ve sıcaklık kartları
• OPMET bilgileri (METAR, SPECİ, TAF, SIGMET, AIRMET, GAMET)
• Kalkış, gidiş ve yedek meydanlara ait her seviye için yol boyu (en-route) bilgileri
• Uydu görüntüleri
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2 

1.2. METEOROLOJİ 
Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini 
nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı 
sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. 

Meteoroloji kelimesi, Yunanca ''meteoros'', ''yüksek'' ve ''logos'' ''anlatmak'' kelime 
bileşenlerinden türemiştir. Meteoroloji hava olaylarıyla ilgilendiği kadar, iklim, atmosferin 
fiziki, dinamik ve kimyasal özellikleri ile atmosfer ve yer arasındaki karşılıklı etkileşimle de 
ilgilenir.  

Atmosferin özellikle alt katmanlarında meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve 
değişimini nedenleriyle inceler ve kısa dönemli tahminler yapmayı amaçlar. Matematik, 
coğrafya, istatistik ve fizikten yararlanır. 

Meteoroloji, insanlık tarihi kadar eski bir bilim olmasına karşın, gerçek kimliğine 19. yüzyıl 
sonlarına doğru kavuşmuştur. İlk meteorolojik haritalar 1869 yılında Prof. Cleveland Abbe ve 
Alexander Buchan tarafından yapılmıştır. 1882 yılında Elias Loomis, ilk dünya yağış dağılım 
haritasını, 1887 yılında Dr Julius Hann ise, ilk meteoroloji atlasını hazırlamışlardır. 

Havacılık Meteorolojisi 

Havacılık Meteorolojisi, havacılığın özel ihtiyaçlarını karşılamak için meteorolojinin spesifik 
bir dalı olarak gelişmiştir. 

Uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay ve parametrelerin gözlem ve tahminlerini 
kapsamına alan ve meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalına ‘Havacılık Meteorolojisi’ veya 
‘Aeronatik Meteoroloji’ denir. 

Her türlü hava şartlarında yürütülen uçuş faaliyetlerinin emniyetini sağlamak için dünya 
sathındaki tüm millî meteoroloji teşkilatları meteorolojik gözlemleri ve tahminleri yapar ve 
yayınlar, ülkelerindeki gözlem ve ihbar sistemlerini temin ve tesis eder. Özellikle uzun 
uçuşlarda troposferin üst, stratosferin alt seviyelerinde uçuş yapan jet ve süpersonik uçaklar, 
genellikle aktif hava olayları ile karşılaşmazlar. Aktif hava olaylarından, kalkış, tırmanış, 
yaklaşma, alçalma ve iniş safhasında etkilenirler. Kısa uçuşlar, yaklaşık 5 – 8 km irtifada 
troposferin orta ve alt seviyelerinde yapılır ve bu nedenle hava olaylarının etkisi daha fazla 
olur. 

Meteoroloji teşkilâtları, gözlem sistemleri ve şebekeleriyle, analiz ve tahmin merkezleriyle 
havacılığa hizmet verirler. Küresel ve bölgesel gözlem bilgilerini, aktüel ve tahmin ürünlerini 
toplar ve dağıtır. 

Uçuş faaliyetleri bakımından özem arz eden bu meteorolojik parametrelerin gözlemlenmesi 
amacıyla Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının kriterlerine göre, her havaalanında ulusal 
veya uluslararası meteorolojik bilgi taleplerini karşılayabilecek en az bir meteoroloji ofisinin 
bulunması zorunludur. 

Bu nedenle, Kullanıcılara meteorolojik hizmet temin etmek için her havaalanında bir 
Aeronatik Meteoroloji istasyonu veya bir Aeronatik Meteoroloji Ofisi vardır. 
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BÖLÜM II 

2.1. ATMOSFER 

Yeryüzünü saran hava tabakasına atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz 
yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırı ise basıncın sıfır yada değişmez olduğu nokta olarak kabul 
edilir. Ekvator’dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin şekli dünyanın şekli gibi 
küreseldir. Atmosferin tabakalarını belirleyen en önemli faktör sıcaklıktır. Atmosferi 
oluşturan hava kütlesinin %99'u 32 km’nin altındadır.  

Atmosfer saydam ve renksizdir. Ancak atmosferin içerisinde bulunan su buharı Güneş'ten 
gelen ışınları bir prizma gibi kırarak beyaz ışınların mavi görünmesine sebep olur. Atmosferin 
bu mavi görünümü okyanus ve denizlerin üzerine yansıyarak aslında renksiz olan su 
kütlelerinin mavi görünmesine sebep olur. 

Şekil 1. Atmosfer 

2.1.1. Atmosferi Oluşturan Gazlar 
Atmosfer sabit ve değişken gazlardan oluşur. Azot ve oksijen atmosferdeki gazların %99' unu 
oluşturur. Her ikisi de insan yaşamı için gereklidir. Ancak bu gazların hava ve hava olaylarına 
etkisi çok azdır.  

• Her zaman bulunan ve miktarı değişmeyen gazlar ; %78 Azot,%21 Oksijen, %1 Asal
gazlardır.

• Her zaman bulunan ve miktarı değişen gazlar; Su buharı ve Karbondioksittir.
• Her zaman bulunmayan gaz ise ozondur.

Atmosferdeki gazların oranlarının değişmesi iklim üzerinde bir takım değişikliklere neden 
olur. Örneğin atmosferin %o 3'nü oluşturan CO2'in iki katına çıkması halinde yeryüzünde 
sıcaklık artar. CO2'in yarıya düşmesi halinde yeryüzünde sıcaklık azalır. CO2 gazındaki artış 
küresel ısınmaya sebep olmaktadır. 
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Atmosferi oluşturan gazların; (su buharı, ozon ve önemsiz değişebilir bileşenler hariç) yerden 
80 km’ye kadar temel özellikleri değişmez. Bu bölge homosfer olarak adlandırılır. 80 km’ nin 
üzerinde ise atmosferik gazlar molekül ağırlıklarına göre ayrışır, bu tabakaya da heterosfer 
denir.  

    Şekil 2. Atmosfer 

2.1.2. Atmosfer Tabakaları 

Yerküre üzerindeki atmosferde, fiziksel şartlar yüksekliğe bağlı olarak değişir. Atmosfer 
içerisindeki dikey sıcaklık değişimleri, atmosferin yere yakın 10-12 kilometresinde önemli 
meteorolojik olaylara sebep olur. Ozon tabakası ise yaklaşık yerden 25 km yüksekte 
bulunmakta ve orta atmosferde hızlı sıcaklık değişimlerine neden olmaktadır. Atmosfer 
sıcaklık değişimine göre değişik tabakalara ayrılmıştır. 

   Şekil 3. Atmosfer Tabakaları 
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2.1.2.1. Troposfer 

Havacılık açısından en önemli tabakadır. Gerek sivil gerekse askeri uçuşların büyük 
çoğunluğu bu tabaka içerisinde yer alır. Troposfer içerisinde sıcaklık, yükseklik arttıkça lineer 
olarak azalır.( Her 1000 metrede 6.5 ºC). Troposferin ortalama kalınlığı 11-12 km’dir. 
Sıcaklığın –56.5 ºC ulaştığı yer troposferin üst limitidir ve Tropopoz olarak adlandırılır. 
Tropopozun yüksekliği, mevsimlerle ve enlemle değişir. Troposferin kalınlığı kutuplarda 8, 
ekvatorda 16 km civarındadır ve mevsimlere göre değişiklik gösterir. Kuvvetli hava akımları 
yani jet stream rüzgarları bu seviyeler civarındadır.  

Atmosferi oluşturan gazların % 75-80' i bu tabaka içerisinde yer alır. Yapısı tamamen yer 
radyasyonuna bağlı olarak değişir. Su buharının %99'u troposfer tabakasında yer alır. Bu 
yüzden bütün meteorolojik olaylar bu tabaka içinde meydana gelir. Mükemmel bir karışım 
tabakasıdır. Su buharı konsantrasyonu enlemlere göre değişiklik gösterir ve büyük bölümü 
tropik enlemlerde yer alır. Su buharı solar enerjiyi ve yerden gelen termal radyasyonu absorbe 
ederek sıcaklığın ayarlanmasında önemli rol oynar.  

2.1.2.2. Stratosfer 

Stratosfer; atmosferde 11-12 km’ den 50 km'ye kadar sıcaklık enverziyonunun bulunduğu 
seviyedir. Bu seviyede sıcak hava soğuk hava üzerinde uzanır, burada biraz hava akımı vardır, 
dolayısıyla stratosfer, az karışımlı bir bölge olarak tanımlanır. Troposferden stratosfere geçen 
partiküller uzun süre yeryüzüne dönmeden birkaç yıl orada kalabilir. Örneğin büyük volkanik 
patlamalardan oluşan küller, stratosferde korunur ve global soğuma işlemine neden olur.  

Stratosfer seviyesinin başlangıcı, büyük konvektif fırtınaların bulunduğu alanlarda kolayca 
görülebilir. Atmosferin %19.9'u bu tabaka içerisinde yer alır. Bu fırtınaların tepesi, en alçak 
stratosfer seviyesinin içine kadar uzanır. Sıcaklık enverziyonundan dolayı oraj içindeki hava 
yükselmesi durur ve sonuç olarak soğuma çevreden daha fazla olur ve stratosferde havanın 
yükselmesi son bulur. Yükseklikle sıcaklık artışı stratosferde içinde devam eder. Çünkü ozon 
tabakası bu seviyede bulunmaktadır. Ozon güneşten gelen UV radyasyonlarını absorbe 
ettiğinden, bu durum ozon moleküllerinin hareketini yükseltmektedir. Ozon moleküllerinin 
hava içerisindeki çarpışmaları statosferdeki sıcaklığı yükseltmektedir.  

Ozon tabakasının iki önemli işlevi vardır: Birincisi yeryüzündeki temel ısı dengesine yardımcı 
olmak, ikincisi zararlı UV radyasyonunun yeryüzüne ulaşmasına engel olmak.  

Ozon her iki işlemi de stratosfer tabakasında gerçekleştirir. Ozonun yok olması ya doğal (UV 
radyasyon veya moleküllerin çarpışması) ya da insan kaynaklıdır (kloraflorakarbonlar, vs).  
Sivil ve askeri uçaklar bu tabakanın ancak alt bölgelerinde uçabilmektedirler. 

2.1.2.3. Mezosfer 

Mezosfer atmosferde 50 ila 80-90 km arasında yer almaktadır. Sıcaklık yükseklikle azalır. 
Mezosferdeki hava basıncı ve yoğunluğu en düşük seviyededir (yere göre 1/1000). N2 ve O2 
gazları bulunur ancak O3 oldukça azdır. Atmosferin en soğuk bölgesidir, sıcaklık -100 
dereceye kadar düşer. Mezosfer tabakası yeryüzünü uzaydan gelen meteorlardan korur, 
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meteorlar bu tabakaya girdiklerinde yanarlar. Bu seviyede nefes alacak oksijen yoktur. 
Mezosferin en alt seviyesini stratosfer ısıtır, ısı yavaş dönüşümle mezosfere geçmektedir.  

2.1.2.4. Termosfer 

Termosfer 80- 90 km'nin üzerinde uzanır. Sıcaklık yükseklikle artar, sıcaklık çok yüksektir, 
burada ultraviyole radyasyonu ısıya dönüşmektedir. Bu tabakada sıcaklık 2000 dereceye 
kadar ulaşmaktadır. 100-200 km.'lerde atmosferdeki temel bileşenlerden nitrojen ve oksijen 
bulunmaktadır. Oksijen UV radyasyonunu absorbe etmektedir ve büyük miktarda kinetik 
enerji ortaya çıkmaktadır.  

Troposfer ve stratosferin aksine termosferdeki sıcaklık, solar aktivite miktarına bağlı olarak 
yüzlerce derece olarak değişebilmektedir. Bu ekstrem yükseklikte gaz molekülleri 
ayrışmaktadır, burada moleküler oksijen ve nitrojenden oldukça fazla atomik oksijen vardır.  

Termosfer tabakası ikiye ayrılır: İyonosfer ve Ekzosfer. 

2.1.2.4.1. İyonosfer 

Bu tabaka termosferin alt bölümüdür, 80 ila 550 km arasında yer alır. Gaz partikülleri 
güneşten gelen ultraviyole ve X-ray radyasyonunu absorbe eder. Gaz partikülleri elektrik 
yüklenir (iyonlar). Radyo dalgaları bu seviyeden yeryüzüne döner. Elektron yoğunluğuna 
bağlı olarak iyonosfer tabakası üçe ayrılır: D tabakası (60-90 km), E tabakası (90-140), F 
tabakası (140 km. nin üzerinde).  

    Şekil 4. İyonosfer 

2.1.2.4.2. Ekzosfer 

Ekzosfer yeryüzeyinden oldukça uzak mesafede bir bölgedir. 550 km'den binlerce 
kilometreye kadar uzanır, genellikle uydular bu bölgede bulunur. Bu bölge yeryüzü atmosferi 
ile gezegenler arası uzayda bir geçiş zonu olarak adlandırılır. 
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2.1.3. Yükseklikle Basınç Değişimi 

Basınç, genellikle yükseklikle azalır ve yere yakın seviyelerde hızla artar. Eğer atmosfer 
içinde yukarıya doğru çıkarsak, havanın bizim üzerimizdeki ağırlığı azalır.  Basınç yere yakın 
seviyelerde hızla artar, bunun nedeni yerçekiminin etkisi ile yere yakın sevilerdeki gazların 
artışıdır. Eğer daha fazla havayı aynı genişlikteki dikey kolon içerisine koyarsak, hava 
kolonunun ağırlığı artacaktır, böylece havanın basıncı da artacaktır. 

    Şekil 5. Atmosferde yükseklikle  basınç değişimi 

2.1.4. Atmosferde Yükseklikle Sıcaklık Değişimi 

Yeryüzü ve yeryüzüne yakın havanın ısınması güneş radyasyonuna bağlıdır, dolayısıyla sıcak 
hava yeryüzündedir. Hava sıcaklığının yükseklikle değişimi “lapse rate” olarak tanımlanır. 
Troposferde lapse rate genellikle -6.5 °C/km (Kuru havada lapse rate -9.8 °C/km.dir). 
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      Şekil 6. Atmosferde yükseklikle sıcaklık değişimi 

Sıcaklık alt troposferde yükseklikle artabilir. Bu durum enverziyon (negatif lapse rate) olarak 
adlandırılır. Eğer yükseklikle sıcaklık aynı kalıyorsa bu durum “izotermaldir”. Aktüel lapse 
rate değişimi, lokal şartlara, gün içindeki zamana, hava şartlarına ve mevsime göre farklılık 
gösterir. 

2.1.5. Standart Atmosfer Kavramı 

Standart atmosfer, bütün atmosferin veya daha geniş bir alan üzerindeki atmosfer parçasının 
ortalama şartlarını gösterecek şekilde hazırlanmış farazi bir atmosferdir. Standart atmosferler, 
altimetrenin kalibrasyonu, uçak performans hesapları, uçak ve roketlerin dizaynı, balistik 
tablolar gibi amaçlar için hazırlanır. Çeşitli atmosfer tipleri bulunmaktadır. Bunlara örnek 
vermek gerekirse; 

• ICAN Standart Atmosferi ( International Commision for Air Navigation)
• NACA Standart Atmosferi ( National Advisory Commite of Aeronatics)
• ARDC Standart Atmosferi ( Air Reserch Development Command)
• ICAO Standart Atmosferi ( International Civil Aviation Organisation)

Havacılıkta kullanılan Ülkemizin de üyesi olduğu ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) 
tarafından tanımlanan standart atmosferdir. 

2.1.5.1. ICAO Standart Atmosferi 

ICAO standart atmosferi; basınç ve hızla ilgili (altimetre, mach metre, pitot tübü gibi ) hava 
aracı parçalarının üretimi, geliştirilmesi ve kalibrasyonu ile hava aracının dizaynı ve test 
edilmesi amaçları ile hazırlanmıştır. 
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Hava araçlarının dizaynındaki hesaplamalar, cihazların kalibrasyonu, altimetrik basınç 
hesaplamaları, belirli durumlarda uçakların performansları ve genel davranışlarını belirlemek 
ve birbirleri ile mukayese edilebilmelerini sağlamak amacıyla ICAO tarafından, uzun yıllar 
boyunca yapılan rasatlardan elde edilen ortalama değerlere göre hazırlanarak yayınlanan 
değer ve tablolardır. 

Hava aracı üreticileri, uçuşu etkileyen bütün parametreleri de kapsayan matematiksel 
modeller kullanırlar. Bu parametreler kısaca hava aracının özel şartlar altındaki performansı 
ve genel hareketini belirlerler. Ayrıca, hava araçlarının operasyonu için hazırlanan, her türlü 
“Aletle Alçalma Usulünün ” tasarımı sırasında da bu parametrelerden (hız, ve atmosferik 
basınç gibi) yararlanılmaktadır. 

2.1.5.1.1. ICAO Standart Atmosferinin Özellikleri 

• Standart atmosfer tamamen kuru olarak kabul edilmiştir.
• Ortalama deniz seviyesinde (MSL) havanın fiziksel özellikleri:

ü Sıcaklık : 15 ºC
ü Basıç :1013.25 hPa’dır (29.92 inch)
ü Yoğunluk :1.225 Kg/m3

• Tropopozun yüksekliği : 11 km (MSL)
• Tropopozdaki sıcaklık : - 56.5 ºC
• Sıcaklık ve basınç yükseklikle değişir.

Hava sıcaklığının, yüksekliğe bağlı olarak değişim oranı sabittir. Bu oran, 

Ortalama deniz seviyesine göre 
yükseklik 

Sıcaklık değişimi oranı (Lapse Rate) (ºC/Km) 

- 5 Km* / 11 Km -6.5 ( azalır)
11 Km / 20 Km 0 (sıcaklık yükseklikle değişmez, - 56.5 ºC 

sabit kalır) 
20 Km / 32 Km 1.0 (artar) 
32 Km / 47 Km 2.8 (artar) 
47 Km / 51 Km 0 (sıcaklık yükseklikle değişmez, - 2.5 ºC sabit 
51 Km / 71 Km -2.8 (azalır)
71 Km / 80 Km -2.0 (azalır)

* Ortalama deniz seviyesinin altında 
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  Şekil 7. ICAO Standart Atmosferde yükseklikle sıcaklık ve basınç değişimi 
Pratik hesaplamalarda bu oranlar; 

Ø sıcaklık için : - 2ºC / 1000 feet
Ø basınç için : - 1 hPa / 30 feet  olarak kullanılmaktadır.

Sivil havacılıkta kullanılan seviyeler dikkate alındığında yukarıdaki tablolar aşağıdaki şekilde 
sadeleştirebilir; 

Yükseklik (MSL) Sıcaklık değişimi Basınç değişimi 
31000 feet’e kadar -1.98 ºC/1000 ft -1 hPa / 27 ft
31000 feet’in üzerinde 0 ºC/1000 ft -1 hPa / 50 ft

Basıncın yükseklikle değişimi 31000 feet’in (MSL) altında, 31000 feet’in üzerindekine 
nazaran 2 kat daha çok olmaktadır. Bu farklılaşma, hava araçları arasında 1000 feet olarak 
uygulanmakta olan dikey ayırmanın, 29000 feet ve üzerinde 2000 feet’e çıkarılmasının 
başlıca sebebidir. Bu değişikliğe uyumlu altimetreler üretilmesi ile Avrupa Bölgesinde 
Ülkemizin de dahil olduğu Ülkelerde 24 Ocak 2002 tarihinde RVSM (azaltılmış dikey ayırma 
minimumu) uygulamasına başlanılmıştır. RVSM kısaca, RVSM hava sahası içerisinde, FL290 
ile FL410 arasında RVSM onaylı uçaklar arasında 1000 feet’lik dikey ayırma uygulanmasıdır. 
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BÖLÜM III 

3.1. METEOROLOJİK PARAMETRELER VE HAVACILIK 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Hava olayları ve uçaklar üzerindeki etkileri, özellikle kritik iniş ve kalkış safhaları için 
aşağıda belirtilmiştir. 

3.1.1 Rüzgar 

Karalar, denizler ve hava küre farklı özgül ısılara dolayısıyla farklı sıcaklıklara sahip olurlar. 
Sıcaklık dağılımı, coğrafik ve çevresel koşullara bağlıdır. Yer kürede ortaya çıkan sıcaklık ve 
buna bağlı basınç farklılıkları, rüzgarın oluşmasına neden olur.  

Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden hava, “rüzgar” olarak 
isimlendirilmektedir.  
Yer yüzünde oluşan hava hareketleri, yerin dönmesinden kaynaklanan “coriolis” kuvvetten ve 
yeryüzü ile akışkan hava kütlesi arasındaki sürtünme kuvvetinden etkilenirler. 

Havacılık açısından yer rüzgarı önem arz etmektedir ve Anemometre ile 10 m yükseklikte 
ölçülür ve 10’ar derecelik aralıklarla yayınlanır. 

 Şekil 7. Anemometre 

3.1.1.1. Yer Rüzgarı 

Kalkış ve iniş için gerekli yer rüzgarı ölçümleri, pist eşiğinden 300 metre içeride, touchdown 
zonuna yakın bir yerde, pist orta çizgisine 190 ila 220 metre mesafede yapılır. Yer rüzgarı 
ölçümleri, pistten itibaren 10 metrelik yükseklikteki şartları temsil etmelidir.  
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Yer rüzgar ölçümlerinin ortalaması, Havaalanı dışına gönderilen raporlar için (METAR-
SPECI) 10 dakikalık ortalama değer, Havaalanı içinde kullanılan kalkış ve iniş raporları ile 
hava kontrol birimlerindeki indikatörler için 2 dakikalık ortalama değer olmalıdır. 

Yer rüzgarı aşağıdaki amaçlar için önemlidir; 

• İniş ve kalkış için pist seçimi
• Tarife ve Yakıt Planlaması

Örnek : 

- Pist bilgisi 03/21 olsun, Rüzgar bilgisi 070 derece / 10 knot ise, İniş yapılması gereken
pist’i tespit edelim.

- Burada ki kıstasımız rüzgar yönü (derecesi) hangi pist numarasına daha yakın ise o
pist numarası seçilecektir.

- Bunu tespit etmek için 21 pist numarası =210 derece,  03 pist numarası =030 derecedir.
210 – 070 = 140,    70 – 30 = 40

- 03 pist’i ile fark 40 derece,  21 pist’iyle 140 derece fark vardır.
03 pistiyle olan fark daha küçük (az) olduğundan tercih edilecek pist 03 pistidir.

Hamle: on dakikalık periyot içerisinde azami rüzgar şiddeti, ortalama rüzgar şiddetinden 10 
Knot ya da daha fazla olur ise bu hamle olarak (Gusting) adlandırılır. 

Squall: Ani başlayan kuvvetli rüzgarın hızının en az 16 knot artmasıyla hızın 22 knot'ı 
geçmesi ve en az bir dakika sürmesi durumuna Squall denir. Burada dört önemli özellik 
vurgulanmaktadır.   

• rüzgarın ani başlaması,
• ani rüzgar artışının 16 knot olması,
• artışla beraber rüzgar hızı 22 knot'ı geçmesi,
• rüzgarın bu hızda esme süresinin 1 dakikadan fazla olmasıdır.

Bu tür rüzgarları daha çok kararsız yapıdaki bir atmosferde veya orajlı havalarda görmek 
mümkündür. Oraj, şimşek ve yağış squall'ı hamleden ayıran temel özelliklerdendir ve squall 
genellikle önemli bir hava hadisesinden sonra rapor edilir. 

Hava Aracının Hareket Yönüne göre sınıflandırma 

Rüzgar hava aracının hareket yönüne bağlı olarak üç şekilde sınıflandırılabilir; 

• Karşı Rüzgar (Ön rüzgar veya Kafa rüzgarı – Up Wind); hava aracının hareket
yönünün aksi istikametinden esen rüzgardır.

• Yan Rüzgar (Cross Wind); hava aracının hareket yönüne etki eden, hareket eksenine
90 derecelik bir açı ile esen rüzgardır.

Pist başı numaraları 03-21 ise Cross rüzgarlarını bulalım.
03=030 derecedir.        21=210 derecedir.         
030 + 90 =120 derecedir.   210 + 90 = 300 derecedir. 
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• Arka Rüzgar (Tail Wind); Hava aracının hareket yönünde esen rüzgardır.

  Şekil 8. Hava aracına etki eden rüzgarlar 

• Karsı rüzgar (ön rüzgar) : pilota verilen rüzgar hızında 10 Kt’ ı aşan bir
değişiklik olur ise,

• Yan rüzgar; pilota verilen rüzgar hızında 5 Kt’ ı aşan bir değişiklik olur ise,
• Arka rüzgar; pilota verilen rüzgar hızında 2 Kt’ı aşan bir değişiklik olur ise,

Görevli kontrolör vakit kaybetmeden yeni rüzgarın yön ve hızını pilota aktarılması 
gerekmektedir. 

3.1.1.2. Jet Rüzgarları 

Yukarı Troposferde veya aşağı stratosferde yarı yatay bir eksen boyunca oluşan kuvvetli 
dikine ya da yatay Rüzgar Kesmesi ile karakterize edilen kuvvetli ve dar bir hava akımıdır. 

Bu hava akımıyla aynı yönde uçuş düzenlemek uçuş süresini kısaltarak yakıt tüketimini 
düşüreceği gibi tersi bir durumda uçak için yakıt kritiği gibi istenmeyen durumlar 
oluşturacağından mutlaka dikkate alınması gerekli bir etmendir. 

3.1.1.3. Wind Shear 

Wind Shear, rüzgarın yönünde ve şiddetinde mesafeye bağlı olarak meydana gelen yatay ve 
dikey ani değişim olarak tanımlanabilir.  
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       Şekil 9. Wind Shear 

Her seviyede oluşabilir ancak en önemlisi alçak seviye rüzgar kesmesidir. Alçak seviye rüzgar 
kesmesi İniş / kalkış safhasında yere yakın ve düşük süratteki hava araçları üzerinde oldukça 
etkili olmakta, irtifa ve süzülüş veya tırmanış açısından sapmalarına neden olmakta hatta kaza 
kırıma yol açabilmektedir. 

Wind Shear görülebileceği yerler ve oluşum şekilleri 

a) Cephe sistemlerinin geçişlerinde;

• Cephe geçişlerinde 5 º C’den daha fazla sıcaklık farkı
• Cephe hızı en az 30 knot ise,
• Soğuk cephenin hemen gerisinde,
• Sıcak cephenin hemen önünde,

b) Orajda (Cb aktiviteleri)

c) Üst seviye rüzgarının en az 25 Knot ve daha fazla olduğu enverziyon durumlarında
görülür.

3.1.2.  GÖRÜŞ 

Havacılık amaçlı olarak “GÖRÜŞ” aşağıdakilerden büyük (uzak) olanı olarak 
tanımlanmaktadır; 

a) Yere yakın olarak konumlandırılmış uygun boyutları olan siyah (koyu renkli) bir cismin,
aydınlık bir arka plan önünde görülüp algılanabildiği en uzak mesafe.

b) Yaklaşık 1000 Kandela şiddetindeki ışıkların, aydınlatılmamış bir arka plan önünde
görülüp algılanabildiği en uzak mesafe.

Rüyetin azalmasına aşağıdaki olaylar neden olur; 

• Yağış
• Sis ve Pus
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• Toz, Kum Fırtınası
• Hava Kirliliği
• Duman

3.1.2.1. Hakim Görüş 

Havaalanı yüzeyinin en az yarısı veya daha fazlasında etkili olan, “görüş mesafesi’’ değerine 
“Hakim Görüş” denir. METAR raporlarında yayınlanan görüş değeri Hakim görüş değeridir. 
Görüş belirli kıstaslara düştüğünde ise minimum görüş değeri yayınlanır. 

Hakim Görüş veya Minimum Görüş; 

• 800 metreye kadar 50’şer metre,
• 800 metre ila 5000 metre arası 100’er metre,
• 5000 metre ila 10 km arası 1000’er metre,
• 10 Km ve üzerindeki değerler için “9999” olarak rapor edilir.

Örnek; METAR LTBA 220850Z VRB02KT 4000  1800SW ….. 

4000 : Hakim Rüyet    
1800 : Minimum görüş mesafesi 
SW   : Rapor edilen minimum görüş mesafesinin yönü 

3.1.2.2.  Pist Görüş Mesafesi (Runway Visual Range - RVR) 

Pist merkez hattı üzerindeki bir hava aracının pilotu tarafından, pist yüzey işaretlemelerinin 
veya pisti ya da merkez hattını belirleyen pist ışıklarının görülebildiği en uzak mesafedir. 

     Şekil 10. RVR 

Pist görüş mesafesi, görüşün her hava alanı için tespit edilmiş bir değerin ya da böyle bir 
değer belirlenmemiş ise 1500 metre ve altına düştüğünde ölçülerek ilan edilmektedir. 
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         Şekil 11. Transmissometer (sol: alıcı ve sağ: gönderici üniteler) 

Pist görüş mesafesi ölçümlerinde kullanılan transmissometer cihazlarının montajı, eşikten 300 
metre içeride, touchdown zonuna yakın bir yerde, pist orta çizgisine 90 ile 120 metre 
mesafede bir noktaya yapılmalıdır. Pist üzerine kurulacak transmissometer sayısı o pistin 
kategorisine bağlı olarak değişmektedir.  

• CAT I pistlerde 2 transmissometer,
• CAT II pistlerde pist uzunluğu 2400 metreden az ise 2, 2400 metre ve daha fazla ise 3

transmissometer,
• CAT III pistlerde ise 3 transmissometer kullanılması gerekmektedir.

Şekil 12.  Transmissometer cihazlarının yerleşimi 

3.1.3.  BULUTLAR 

Meteorolojik durumun önde gelen faktörlerinden biri olan bulutlar, yükselen sıcak havanın 
içinde bulunan su buharının yükseklerdeki soğuma nedeniyle yoğunlaşarak su damlacıkları ve 
buz kristallerine dönüşmesinden oluşur. Bulutlar havanın gökyüzünde habercisidirler. 
Atmosferin içerdiği su buharını, görüşü ve kararlılığı gösterirler.  

Bulut oluşumuna sebep olan dikey hareketler şunlardır; 

• Orografik yükselme
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• Konveksiyon
• Geniş alana yayılmış yükselme (Cephesel)
• Türbülans veya Mekanik Türbülans
• Konverjans

Bulut cinsleri ilk harfi büyük olmak üzere iki harflik bir kısaltma ile gösterilirler. 
Belli başlı  bulutlar 10 ana çeşide ayrılır.  
Her bir çeşit kendi içinde cinslere ve türlere ayrılabilir. 

• Cirrus Ci 
• Cirrocumulus Cc 
• Cirrostratus Cs 
• Altocumulus Ac 
• Altostratus As 
• Nimbostratus Ns 
• Stratocumulus Sc 
• Stratus St 
• Cumulus Cu 
• Cumulonimbus Cb 

Bulut Taban yüksekliği, bulut tabanı ile rasat yapılan nokta arasındaki dikey mesafedir. 
Bir bulutun derinliği veya kalınlığı ise, bulun taban ve tepe seviyeleri arasındaki dikey 
mesafedir. 
Bulut Taban Yüksekliği; 

• 10.000 Feete kadar 100’er Feet aralıklarla
• 10.000 Feetten itibaren 1000’er Feet aralıklarla kodlanır.

Şekil 13. Bulut karakteristiği tanımları 
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3.1.3.1. Bulutların Sınıflandırılması 

Bulutların sınıflandırılması oluşumlarına ve yüksekliklerine göre yapılır. 

Oluşumlarına göre; kümülüform (dikine yığın halinde) ve stratiform (tabakasal) bulutlar diye  
iki ana gruba ayrılır.  

• Kümülüform tipi bulutlar : Cumulus tipi bulutlar olup bunların aralarında boşluklar
olması nedeniyle stratiform tipi bulutlardan ayrılırlar. Konveksiyon sonucu oluşurlar.

• Stratiform tipi bulutlar: Tersine gökyüzünde geniş alanları kaplayan tabaka veya
katmanlar şeklindedir.  Tabakasal soğuma sonucu oluşurlar.

    Şekil 14. Kümülüform ve Stratiform tipi bulutlar 

Bir de orografik (coğrafi şekillerin etkisi sonucu oluşan) bulutlar vardır. Lenticular (mercek) 
bulutları, yüksek dağların tepe noktasının rüzgar altında oluşan rotor bulutları gibi. Orografik 
bulutlar rüzgarla birlikte hareket etmezler.  

Bulutların Yüksekliklerine Göre Sınıflandırılması 

• Yüksek Bulutlar : Cirrus Ci, Cirrocumulus Cc,  Cirrostratus, Cs 
• Orta Bulutlar : Altocumulus Ac, Altostratus As, Nimbostratus Ns 
• Alçak Bulutlar : Stratus St, Stratocumulus Sc 
• Dikey gelişmeli bulutlar : Cumulus Cu, Cumulonimbus Cb 
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  Şekil 15. Yüksekliklerine göre bulut tipleri 

Önemli Not: 

• As, genellikle orta bulutlar içinde yer alır, ancak daha yüksek seviyelere çıkabilir.

• Ns, Orta bulutlar kategorisinde yer alır, fakat aşağı doğru olan hava akımları
(downdraft) nedeniyle alçak bulutlar, yukarı doğru olan hava akımları (upwards)
nedeniyle de yüksek bulutlar sınırına uzanması mümkündür.

• Dikey gelişmeli bulutlar olarak sınıflandırılan Cu ve Cb bulutlarının tabanları alçak
bulutlar kategorisine girer. Ancak, tepeleri orta ve yüksek bulut sınırlarına uzanabilir.

Alçak seviye bulutları 

Alçak seviye bulutları yerden 6,500 feet yüksekliğe kadar oluşan bulutlardır. Bunlar, esas 
olarak su damlacıklarından oluşmaktadır. Bazen hava aracı buzlanmasına neden olabilecek 
aşırı soğumuş su damlacıklarından oluşabilir. Tipik Alçak seviye bulutları, stratus, 
stratocumulus bulutlarıdır. Sis, aynı zamanda bir tür alçak seviye bulut olarak da  
sınıflandırılabilir. Düşük bulut tavanı, hızlı bir şekilde değişebilen kısıtlı görüş nedeniyle 
özellikle VFR uçuşlar için engel teşkil etmektedir.   

Orta seviye bulutları

Orta bulutlar yaklaşık 6,500 feet AGL’den 20000 Feet AGL arasında oluşan bulutlardır. su, 
buz kristalleri ve aşırı soğumuş su damlacıklarından oluşmaktadırlar. Tipik orta seviye 
bulutları altocumulus, altostratus ve nimbostratus bulutlarıdır. Bu tür bulutlarla yüksek 
irtifalarda gerçekleşen transit uçuşlarda karşılaşılır. Altostratus bulutlarında türbülans olabilir 
ve orta şiddette buzlanma içerebilir. Alto stratus bulutlarının parçalanmasıyla birlikte 
oluşabilecek Altocumulus bulutlarında hafif şiddette türbülans ve buzlanma görülebilir.  
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Yüksek seviye bulutları

Yüksek bulutlar 20,000 feet AGL üzerinde ve çoğunlukla yalnızca kararlı atmosfer şartlarında 
oluşurlar. Buz kristallerinden oluşurlar. Hava aracına tehlike oluşturabilecek türbülans veya 
buzlanma görülmez. Tipik yüksek seviye bulutları, cirrus, cirrocumulus cirrostratustur.  

Dikey gelişimli bulutlar 

Dikey gelişimli bulutlar, Cumulus, Towering Cumulus ve Cumulonimbus bulutlarıdır. Alçak  
seviyelerde oluşup, orta, hatta yüksek seviyelere kadar uzanabilirler. Towering Cumulus 
bulutu atmosferik kararsızlığı gösterir ve hem bulut içinde hemde yakın çevresinde türbülans 
görülmektedir. Bu tip bulutlar sıklıkla cumulonimbus bulutlara, bir başka deyişle sağanak ve 
gök gürültülü fırtına (oraj) olarak gelişim gösterir. 

Cumulonimbus bulutları içinde büyük miktarda nem ve kararsız hava bulunmaktadır. Ve 
çoğunlukla yıldırım, dolu, tornado, hamleli rüzgarlar ve rüzgar kesmesi gibi tehlikeli hava 
olayları görülmektedir. Bu tür bulutlar bazen  diğer bulut oluşumları nedeniyle yerden ya da 
uçuş sırasında fark edilmeyebilir. Bu durumda olan Cb bulutlarına gizli Cb yada gizli oraj 
denilmektedir.  

Bulut sınıflandırma daha da ayrılır göre özel bulut tipleri, dışa doğru görünüm ve bulut yapısı. 
Bu koşulları bilmek yardımcı bulutlar görünür. 

3.1.3.2. Bulut Kapalılık Miktarı 

Bulut kapalılığı, Sinoptik ve Aeronatik Meteorolojide 8 okta üzerinden değerlendirilir. 
Gökyüzünün 8 eşit parçaya bölünerek, ne kadarının bulutla kaplı olduğunun belirtilmesidir.  

      Şekil 16. Bulut kapalılığının tespiti 

Gökyüzünün kapalılık durumlarına göre tabloda belirtilen tanımlar yapılmıştır. 
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Bulutluluk Miktarı Kısaltması Tanımı 
0 SKC AÇIK 
1/8-2/8 FEW AZ 
3/8-4/8 SCT DAĞINIK 
5/8-7/8 BKN PARÇALI 
8/8 OVC KAPALI 

Havacılık amaçlı kodlarda bulut cinsleri koda dahil edilmez. Çünkü, önemli olan bulutların 
cinsi değil, gökyüzünde kapladıkları alandır. Ancak, dikey gelişmeli bulutlar Cumulonimbus 
(CB) ve Cumulus Congestus (TCU) bu istisnanın dışındadır 

3.1.3.3. Bulut Taban Yüksekliğinin Tespiti 

Uçakların özellikle inişi ve kalkışı esnasında karşılaşacakları bulut taban yüksekliği pilotlar 
açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple bulut taban yüksekliği ölçümünde 
kullanılan silyometre cihazları, yaklaşma sahasına doğru olan pist uzantısında, pist orta çizgisi 
hizasında, touchdown zonundan itibaren, havaalanının çevre tahdit durumuna bağlı olarak 500 
ila 1500 metre uzaklığa kurulmaktadır. Silyometre sensörlerinden alınan bilgiler, özellikle 
uçağın son yaklaşmada karşılaşacağı bulut taban yüksekliği hakkında pilotlara çok net bilgiler 
vermektedir.  

Şekil 17.  Silyometre cihazları 

• Diğer Yöntemler
o Uçak raporları
o Dağ, tepe, kule vs gibi nirengi noktaları dikkate alınarak
o İşba sıcaklığı kullanılarak

3.1.3.4. Bulut Tavanı (Ceiling) 

Tabanının yüksekliği 20000 Feet (6 000 metre) ya da daha az olan ve gökyüzünün yarısından 
fazlasını kaplayan bulutlardan en alçak olanının yerden ya da su yüzeyinden ölçülen dikey 
mesafesine (yükseklik) bulut tavanı (ceiling ) denilmektedir. 
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3.1.4. SİS 

Hava sıcaklığının çiğ noktası (İşba) sıcaklığına kadar düşmesi neticesinde oluşur. Dünya 
Meteoroloji Organizasyonu (WMO) kriterlerine göre görüş mesafesi 1000 metreden azdır. 
Sisin tipik bir Stratus Bulutundan farkı tabanının yere olan mesafesidir. 

Tabanının yerden yüksekliği 300 feet ya da daha yukarı olan sise Stratus Bulutu 
denilmektedir. Özellikle görerek ya da aletle yaklaşma usulleri ile iniş kalkış 
manevralarında belirleyici rolü olan görüşe etki eden sisin oluşacağının tahmin edilebilmesi için 
hava sıcaklığının işba sıcaklığı ile karşılaştırılması yeterlidir.  Genellikle bu iki değer birbirine 
yakın olduğu durumlarda sis oluşmaktadır. 

Sis Çeşitleri 

• Radyasyon Sisi
• Adveksiyon Sisi
• Buğu Sisi (Arctic Sea Smoke)
• Cephesel Sis
• Tepe Sisi

3.1.5. ATMOSFERİK BASINÇ VE HAVA YOĞUNLUĞU 

Birim sahaya etki eden kuvvet olarak tarif edilen atmosferik basınç, bütün atmosfer boyunca 
uzanan birim kesit sütun içindeki ağırlığa eşittir. Yükseldikçe basınç değeri azalan bu 
atmosfer ağırlığına Atmosfer Basıncı denir. 

Yükseklere çıktıkça hava yoğunluğu azalır dolayısıyla basınç azalır. 

 Şekil 18. Basıncın yükseklikle değişimi 

Hava basıncını etkileyen faktörler şunlardır:Yükseklik, Atmosfer yoğunluğu, Sıcaklık, 
Yerçekimi kuvveti 
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İzobar Kavramı 

Yer yüzeyi üzerindeki farklı istasyonlardan elde edilen basınç değerlerinin 
karşılaştırılabilmesi ve basınç dağılımının belirlenebilmesi için, basınç verilerinin sinoptik 
haritalar üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.  

Büyük bir saha içerisinde oluşan basınç sistemlerini veya sistemlerin hareketlerini tespit 
edebilmek için, deniz seviyesine indirgenmiş lokal basınç değerleri sinoptik haritalarına 
işlenir ve basınç değerleri aynı olan noktalar birleştirilir. 

Basınç değerleri aynı olan noktaları birleştiren bu çizgilere ‘İzobarik çizgi’ ya da bilinen 
adıyla ‘izobar’ denir. 

Hava Basıncının Hava Aracı Performansına Etkileri 

Düşük irtifalarda hava araçları (hava yoğunluğunun yüksek oluşu sebebiyle); 
• Yüksek sürtünmeye bağlı olarak  düşük hız, çok yakıt tüketimi
• Yüksek tırmanma varyosu yüksek kaldırma gücü ve motora giren havadaki oksijen

miktarının çok olması

Yüksek irtifalarda hava araçları (hava yoğunluğunun az olması sebebiyle); 
• Düşük sürtünmeye bağlı olarak yüksek hız, ekonomik uçuş şartları
• Düşük tırmanma varyosu düşük kaldırma gücü ve motora giren havadaki oksijen

miktarının az olması

3.1.6.  ALTİMETRE 

Havaalanında ölçülen hava basıncı, meteorolojik maksatlar dışında Altimetre ayarları içinde 
kullanılır. 
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Şekil 19. Altimetre 

Altimetre, uçuş esnasında uçaktaki en önemli cihazlardan birini teşkil eder. Havacılık 
kayıtlarına bakıldığında, bazı uçak kazalarının, altimetrenin doğru ayarlanmamasından 
kaynaklandığını gösterir. Altimetre, ICAO Standart Atmosferindeki esaslar çerçevesinde 
kalibre edilir. 

Altimetrenin Çalışma Prensibi 

Basıncın yükseklikle değişim oranın sabit olması ve hava araçlarının üretiminde aynı 
uluslararası standartların (ISA) kullanılması, barometrelerin hava aracının yüksekliğinin 
belirlenmesinde kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Hava araçlarında madeni barometreler (aneroid barometer) kullanılmaktadır. Ancak bu 
barometrelerin göstergeleri basıncı değil, basınca bağlı olarak hava aracının dikey mesafesi 
gösterecek şekilde (feet ya da metre cinsinden) dizayn edilmiştir. 

Eğer iki seviye arasındaki basınç farkı bilinirse, basınç değişim katsayısı kullanılarak bu iki 
yükseklik arasındaki dikey mesafe kolayca hesaplanabilir. 

Örnek vermek gerekirse, basıncın 1020 hPa olduğu bir vadi ile , basıncın 975 hPa olduğu bir 
tepe arasındaki dikey mesafe ; (1020 - 975 ) hPa x (30 feet / 1hPa) = 1350 feet olarak 
hesaplanır. Tepenin vadiye göre dikey mesafesi 1350 feettir. 

Yer ve yüksek arazinin üzerinden emniyetli bir şekilde uçabilmek ve dikey ayırmalarda 
altimetreden faydalanılır. 

Altimetrik değerler 

Üç farklı altimetre değeri vardır: QFE, QNH ve QNE 
Altimetre’ye QNH set edilirse Altimetre’de okunan değer İrtifa, 
Altimetre’ye QFE set edilirse Altimetre’de okunan değer Yükseklik, 
Altimetre’ye QNE (1013.25 hpa) set edilirse Altimetre’de okunan değer Uçuş Seviyesi’dir. 
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 Şekil 20. İrtifa, FL ve Yükseklik gösterimi 

3.1.6.1. İrtifa İle Uçuş Seviyesi Arasındaki Geçiş 

Bir meydana iniş için yaklaşan bir hava aracı manialardan ve araziden korunmak için, normal 
olarak o bölge için tespit edilmiş QNH değerini bağlar ve altimetresinde okuduğu değer 
irtifadır. 

Hava aracı yeterince yükselerek, manialarla çarpışma riski kalmayınca altimetresine standart 
basınç değerini (1013.2 hPa) bağlamak zorundadır. Yüksek irtifalarda uçakların yerle olan 
ayırması sorun yaratmaz. Önemli olan diğer hava araçları ile olan dikey ayırmanın 
sağlanmasıdır. 

Geçiş İrtifası (Transition altitude; TA) : 

İntikal irtifası olarak da bilinir. Hava aracının dikey pozisyonunun irtifalara göre 
tanımlanabileceği( kontrol edilebileceği) en üst irtifadır. Bu irtifa Hava Trafik Hizmetleri 
(ATS) otoritesi tarafından belirlenir ve ilan edilir. 

Geçiş Seviyesi (Transition Level; TL): 

İntikal seviyesi olarak da bilinir. Geçiş irtifaının üzerinde kullanılabilecek en düşük (ilk) uçuş 
seviyesidir. Bu seviye o anki QNH değerine göre belirlenir. 

Geçiş Tabakası (Transition Layer): 

İntikal tabakası olarak da bilinir. Geçiş irtifası ile geçiş seviyesi arasındaki tabakadır. Geçiş 
irtifası ile geçiş seviyesinde uçmakta olan hava araçları arasındaki 1000 feet’lik dikey 
ayırmayı muhafaza eder. 
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QFE Basınç Değeri ve Meydan Rakımı Verildiğinde Yaklaşık QNH Değerinin 
Hesaplanması. 

Örnek : 

Havaalanı Rakımı 300 ft. QFE 1000 hPa. ise Yaklaşık QNH değeri kaçtır? 

ICAO Standart Atmosferinde eşdeğer basınç değişimine göre; 
1hPa = 30 feet olduğundan; 
300 ft / 30 ft =10hPa’dır 
Havaalanı MSL’ in üzerinde olduğu için ; 
QNH= 1000 hPa + 10 hPa = 1010 hPa 

Örnek: 

Uçağın irtifa değeri 3500 ft., Havaalanındaki QFE değeri 988 hPa , QNH değeri 1010 hPa ise, 
uçağın yüksekliği nedir? 

ICAO Standart Atmosferinde eş değer basınç değişimine göre; 
1hPa = 30 feet olduğundan; 
Havaalanı rakımı: (1010 hPa - 988 hPa) x 30 ft/hPa = 660 ft 
Uçağın yüksekliği: 3500 ft - 660 ft = 2840 ft 

3.1.7.  ISI VE SICAKLIK 

Isı cisimlerde moleküllerin hareketiyle ilgili bir iç enerjidir. Sıcaklık ise ısının dışarıya karşı 
yaptığı etkinin bir göstergesidir. Atmosfer koşullarını ve yaşam etkinliklerini en yakından 
kontrol eden iklim elemanı atmosferin sıcaklığıdır. 

Yeryüzünün tek enerji kaynağı olan güneş, atmosfer sıcaklığının da kaynağıdır. Güneşten 
gelen enerjinin önemli bir bölümü atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır ve oradaki katı ve sıvı 
cisimleri ısıtarak ısı enerjisi haline döner. İşte atmosferi de ısıtan, doğrudan doğruya güneşten 
gelen görünür veya görünmez ışınlardan çok, yeryüzünden atmosfere geçen bu ısı enerjisidir. 
Bu bakımdan atmosfer kısmen doğrudan doğruya güneşten, fakat daha çok yeryüzünden 
ısınır. Onun için atmosferin alt katları daha sıcaktır.  

Atmosfer sıcaklığını incelerken çoğu zaman ısı sözcüğünü de kullanırız. Isı ve sıcaklık 
kavramları çoğu zaman birbirine karıştırılır. Bu nedenle, aralarında yakın bağ bulunan ancak 
nitelik açısından farklı olan ısı ve sıcaklık kavramlarını açıklamak gereklidir. 
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3.1.7.1. Sıcaklık 

Cisimlerin en küçük taneleri yani molekülleri, kütleleri içinde sahip oldukları ısı enerjisi 
etkisiyle sürekli olarak hareket veya titreşim halindedirler. Isınan cisimleri oluşturan 
moleküllerin aktiviteleri, yani titreşim, dönme veya yer değiştirme gibi her durumda artar, ya 
da molekülleri bir arada tutan kuvvetler yenilenerek moleküller arası bağlar kopartılır. Bu 
nedenle sıcaklık kelimesi, cisimleri oluşturan moleküllerin, moleküler aktivitelerinin 
yoğunluğu ile orantılı bir büyüklük olur. 

Bir cismin kütlesi içindeki enerji toplamı, yani ısısı arttığında, o kütleyi oluşturan 
moleküllerin her birine düşen enerji artar. Tek tek her moleküldeki enerji artışı ise onların 
kinetik enerjisini, yani titreşimini artırmaktadır. Bu artan molekül titreşimleri ise 
elektromanyetik dalgalar halinde çevreye etki yapar. İşte bu etkiye sıcaklık denir. Sıcaklık 
farkları, ısı geçiş yönünü belirler. Sıcaklığı farklı iki cisim bir araya getirildiğinde ısı, sıcaklığı 
yüksek olandan düşük olana doğru kendiliğinden geçer. İki cisim arasındaki sıcaklık farkı yok 
ise ısı geçişi olmaz, bu cisimler ısıl dengededirler. 

Atmosfer, okyanus ve karalar iç enerjiye yani moleküllerinde depolanan enerjiye sahiptir. Su 
ve havanın sıcaklığı, bunların tüm moleküllerinin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. 
Bir molekül ne kadar hızlı ise sıcaklığı o kadar fazladır. Dolayısıyla sıcaklık, sadece bir 
maddenin ne kadar sıcak ya da soğuk olduğunu söyler, bir maddenin ne kadar iç enerjiye 
sahip olduğunu söylemez. Sıcaklıkları aynı olan bir bardak sıcak su ile bir semaver sıcak 
suyun iç enerjileri (yani ısıları) farklıdır. 

Sıcaklık, motor performansında önemlidir ve kalkış için bilinmesine ihtiyaç duyulur. Yüksek 
sıcaklıklar hava yoğunluğunu düşürür. Daha az yoğun bir hava ise taşıma gücünü azaltır, daha 
yüksek kalkış hızı kazanabilmek için daha uzun piste ihtiyaç duyulur. Eğer pist uzunluğu 
yetersiz ise kalkış ağırlığını azaltma zorunluluğu vardır. Bu husus, sıcak iklimlerdeki 
havaalanlarında önemlidir. Sıcaklığın 30 °C 'den 31 °C'ye değişmesi, maksimum kalkış 
ağırlığında 2000 kg’lık azalmaya neden olur. (B-747) Uçağın toplam ağırlığı dikkate 
alındığında 2000 kg. önemli görülmeyebilir fakat bu ağırlık yaklaşık 4 yolcu ağırlığına ve 
onları 9000 Km taşıma yakıtına tekabül eder.  

 Sıcaklığın uçak performansı üzerine etkilerini özetlersek: 

Sıcak hava; havanın yoğunluğu azalacağından kaldırma gücü(lift) düşer, motorun ürettiği güç 
azalır : Düşük tırmanma varyosu 

Soğuk hava; havanın yoğunluğu artar, kaldırma gücü ve motorun ürettiği güç artar : Yüksek 
tırmanma varyosu 

3.1.7.2. Isı 

Bir cismin kütlesi içinde, sahip olduğu enerjinin toplam miktarına ısı denir ve birimi kaloridir. 
Bir gram suyun sıcaklığını 1° C yükseltmek için gereken ısı miktarına da 1 kalori denir. Isı 
transfer edildikten sonra, iç enerji olarak depolanır. Isı transferi; katı ve sıvılarda iletim, sıvı 
ve gazlarda taşıma, uzay boşluğunda ise ışınım yoluyla gerçekleşir. Sıvılardaki ısı transferine 
bir örnek verecek olursak; bir gölün ortasında sıcak çay yudumluyor olduğumuzu düşünelim. 
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Çay gölden daha yüksek sıcaklığa sahip olmasına karşın, göl daha fazla toplam  iç enerjiye 
sahiptir, çünkü göl daha fazla molekül içerir. Eğer sıcak olan çay bardağını soğuk olan göl 
suyuna belirli miktar daldırırsak veya bardaktaki çay soğuk suya dökülürse çay hızlıca 
soğuyacaktır. Sıcak çaydan soğuk suya, aralarındaki sıcaklık farkından dolayı, transfer edilen 
enerji ısıdır. 

3.7.7.3. Atmosferde Isı iletim şekilleri 

Atmosferin nasıl ısındığını daha anlayabilmek için, enerjinin atmosferde nasıl ve ne şekillerde 
nakledildiğini bilmek gerekir. Atmosferde ısı esas itibarı ile üç şekilde iletilir. Bu üç şekil 
sırası ile kondüksiyon, konveksiyon, radyasyon terimleri ile ifade edilir. 

Şekil 21. Isı iletim şekilleri 

Kondüksiyon 

Temas halinde bulunan iki cisim arasında, bu temas sayesinde meydana gelen enerji 
iletimidir. Birbirine değen iki cismin sıcak olanından soğuk olanına veya aynı cismin sıcak 
kısmından soğuk kısmına doğru ısı iletilir. Bu enerji intikali, Cisimlerin iletkenlikleri arasında 
büyük farklar vardır ve bu durum, yeryüzünün ısınması bakımından önemli ayrılıklara neden 
olur. Madenler kondüksiyon yolu ile ısıyı iyi iletirler. Buna karşılık sıvılar, gazlar ve bu arada 
hava kondüksiyonla ısıyı pek az iletirler, yani bu bakımdan kötü iletkendirler. Bu nedenle çift 
camlı bir pencere dışarıdaki düşük sıcaklığa karşı koruyucu bir rol oynar. Gene havanın bu 
özelliğinden dolayıdır ki atmosferin ısınmasında ve atmosferde meydana gelen ısı 
değişiminde kondüksiyonun etkisi hemen hemen hiç dikkate alınmaz. 

Konveksiyon 

Sıvı ve gazlarda görülen bu iletim şekli, ısı enerjisinin, ortamın içinde oluşan kütle hareketleri 
sonucu kütle ile birlikte bir yerden diğer bir yere iletilmesini ifade eder. Örneğin hareket 
halindeki bir hava kütlesi içerdiği ısı, su buharı, toz gibi şeyleri de beraberinde taşır. Bu yer 
değiştirme esnasında sıvı ve gazlar çeşitli ortamlarla temas haline geçer. Böylece 
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konveksiyonla olan ısı iletimi kondüksiyonla olandan çok daha hızlı olur. Memleketimizde 
kışın hava çok soğuk iken esmeye başlayan lodos ile yani sıcak yerlerden gelen sıcak hava 
kütleleri etkisi ile havanın hızla ve hissedilecek derecede ısındığı, karların su taşkınlarına 
sebep olacak kadar çabuk eridiği sık görülür. Konveksiyon, iletimde hareket doğrultusuna 
göre iki ayrı terimle ifade edilir. Enerji iletimine tekabül eden hareket, düşey doğrultuda ise 
buna asıl konveksiyon denir. Bu tür hareketler ve bu yolla oluşan enerji iletimi genellikle 
daha hızlı, fakat çok daha dar alanlıdır. Buna karşılık hareket ve enerji iletimi yatay 
doğrultuda olursa buna adveksiyon denir. Özellikle atmosfer içerisindeki hareketlerde yatay 
bileşen düşey bileşenden daha önemli olduğundan, adveksiyon yoluyla enerji iletimi daha 
fazla ağırlık kazanır. 

Radyasyon 

Radyasyon birbirleri ile temasta bulunmayan cisimler arasındaki ısı iletimini tanımlamada 
kullanılan bir terimdir. Nitekim, ısı enerjisi elektromanyetik dalgalar halinde ortamda aracı bir 
maddenin bulunmasına gerek kalmadan da yayılabilir. Örneğin bir ocakta yanan ateşin 
uzağında bulunduğumuz halde bizi ısıtması radyasyonla etrafa yaydığı enerji sayesinde olur. 

3.1.8.  NEMLİLİK 

3.1.8.1. Suyun Fiziksel Özellikleri 

Su fiziksel olarak üç halde bulunur, katı, sıvı ve gaz hali. Hal değişimleri ısı değişimlerini de 
gerektirir. Atmosferdeki bu hal değişimleri ısı dengelemesinde önemli bir rol oynar. 

         Şekil 22. Suyun fiziksel özellikleri 

Buharlaşma: Suyun sıvı halden gaz hale geçmesidir. Buharlaşma atmosferde bulunan suyun 
en önemli kaynağıdır. 

Yoğuşma: Atmosferdeki su buharının sıvı hale dönüşmesidir. Yoğuşma, Bulut oluşumu ve 
görüşte azalmalara neden olması açısından önem taşımaktadır. 
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  Şekil 23. Yoğuşma 

Depozisyon: Su buharının ani ve aşırı soğumasıyla su, gaz halden direkt olarak katı hale 
geçmesidir. Hava aracı gövdesinde çok hızlı ve tehlikeli miktarda BUZLANMAYA yol 
açması nedeniyle önemlidir. 

3.1.8.2. Nemlilik

Yeryüzündeki su kütlelerinden buharlaşan su, atmosferin nemlenmesine yol açar. 
Atmosferdeki su buharına hava nemliliği de denir. Su her sıcaklıkta buharlaşmaktadır. Bu 
nedenle atmosferde sürekli bir miktar nem vardır. 

Atmosfer nemliliği 3 şekilde ifade edilir: 

• Mutlak Nem (Var olan Nem):1 m3 hava içinde bulunan nemin gr olarak ağırlığına
denir.

- Sıcaklık ve buharlaşmaya bağlı olarak değişmektedir.
- Sıcaklık arttıkça buharlaşma artacağından dolayı genellikle mutlak nem de

artar. Örnek; ekvatordan kutuplara doğru mutlak nem azalır. Ayrıca alçak
alandan yüksek alanlara, yazdan kışa, gündüzden geceye geçildiğinde mutlak
nem azalır.

- 
• Maksimum Nem (Doyma Miktarı): Belirli bir sıcaklıkta 1 m3 havanın taşıyabileceği

nemin gram olarak ağırlığına maksimum nem denir.
- Havanın nem taşıma kapasitesi ya da doyma miktarı sıcaklığa bağlı olarak

değişmektedir. Nedeni sıcaklık arttıkça havanın hacmi genişler ve alabileceği
nem miktarı artar. Hava soğuduğunda ise hacmi daralır ve alabileceği nem
azalır.

Eğer hava taşıyabileceği kadar nem alırsa doyma noktasına ulaşır ve doymuş hava adını alır. 

• Bağıl Nem (Nisbi ): Belirli bir sıcaklıktaki hava kütlesinin içinde bulunan nem
miktarının , o sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarına oranıdır. Bağıl nem havada
bulunan nemin yüzde cinsinden değeridir.  Bağıl nem, sıcaklığa bağlı olarak
yoğuşmanın başlayacağı zaman hakkında bilgi verir.
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• Bağıl Nem, Mutlak Nemin artması ya da hava sıcaklığının azalması nedeniyle artar.

• Havadaki nem higrometre denilen aletle ölçülür.

             Şekil 24.  Nisbi Nemin sıcaklığa göre değişimi 

Mutlak Nem, Maksimum Nem ve Bağıl Nem İlişkisi 

Bir yerdeki yağış oluşumu mutlak nem (var olan nem) ile maksimum nem (doyma noktası) 
arasındaki ilişkiye bağlıdır. Yağış oluşumu için havanın nem yüklenerek doyma noktasına 
ulaşması ve bağıl neminin % 100 olması gerekir. 

İşba: Yoğuşmanın başlayacağı sıcaklığa İŞBA adı verilmektedir. METAR raporlarında 
sıcaklıkla beraber verilmektedir. 

• Hava Sıcaklığı hiç bir zaman İŞBA sıcaklığından daha düşük olamaz!
• Doymuş bir hava kütlesinde  Sıcaklık  =  İşba    (veya eşite çok yakındır.)
• Sıcaklık ile İşba birbirine çok yakın veya eşit ise, yağış ya da sis, bulutluluk

beklenir.

3.1.9.  YAĞIŞ 

Herhangi bir nedenle bünyesindeki nemi bırakmak zorunda olan hava kütlesinin sahip olduğu 
nemi katı veya sıvı halinde arz yüzeyine iadesidir. 

Yağışın Oluşum Şekilleri; 

• Nem’e sahip bir hava kütlesinin daha fazla nem kazanması
• Nemli bir hava kütlesinin yatay ve düşey hareketler sonucunda ani veya geçici

soğumasıyla
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Yağış ifadesi, çisenti, yağmur, kar ve doluyu kapsar. Yağış sırasında rüyette görülebilecek 
düşmeler, kalkış ve inişte bazı tehlikeleri ortaya çıkarabilir. Islak bir pistte iniş, tehlike 
yaratabilir. Dolu hadisesi diğer bir tehlike unsurudur. Dolu, uçağın dış gövdesinde hasar 
yaratabilir, yolcuların korkmasına neden olabilir. 

Oraj ve şiddetli sağanak yağışlı havalarda kalkış ve iniş yapmak wind shear ve microburst 
oluşumu nedeniyle rüzgâr hızında ve yönünde ani değişiklikler olacağından ve kuvvetli hamle 
görüleceğinden, riskli ve tehlikelidir. 

Sıcaklık 0 °C’ nin üzerinde iken hafif kar yağışı bile potansiyel bir tehlikedir Böyle bir 
durumda ve kalkıştan önce uçağın buzlanmaya karşı korunması için kimyevi sıvılarla 
temizlenmesi gerekir. Diğer bir ifade ile, kanatlar üzerindeki sulu kar kalkışta donarak buz 
oluşturacak ve kar kanatların aerodinamik yapısını bozacak, kaldırma gücünü azaltacaktır. 
Kuvvetli kar görüş mesafesinin düşmesine neden olur ve iniş kalkışlar gecikir ve tehir edilir. 

Yağış Çeşitleri 

Yağmur: Sıvı halindeki yağışların en çok görülenidir. Damla çapları 3-5 mm dir. Her 
mevsimde görülür. Yağışın çok kuvvetli olduğu zamanlarda meydana getirdiği alçak bulut 
tabanı ve düşük rüyet hava trafiğini engeller. As, Ns, Sc, Cu ve Cb bulutlarından meydana 
gelir. Aşırı soğumuş su damlacıklarının yeryüzüne ve uçan bir cismin yüzeyine çarparak 
donmasına Donan Yağmur denir. 
Çisenti: Çapları 0,5 mm den küçük olan ve oldukça muntazaman bir yapıya sahip su 
damlacılıklarından oluşan yağıştır. St bulutundan meydana gelir ve görüşün düşmesine neden 
olur. 

Sağanak Yağmur: Çapları 5-8 mm civarındadır. Dakikada düşüş sayıları değişebilen ve çok 
kısa sürede çok fazla yağış miktarı bırakan yağış türüdür. Cu ve Cb bulutlarından meydana 
gelir.  

Kar: Yağışın katı halde görülen en en geniş şeklidir. Neme sahip hava kütlesinin herhangi bir 
nedenle geçici olarak soğuyup, doymuş hale gelmesi sonucu oluşur. Oluşum seviyelerine 
hava sıcaklığının 0°C ve daha altında olması gerekir. Kar yağışı rüyeti kısıtlamasından, pist 
üzerinde birikinti yapmasından dolayı hava ulaşımında önemli bir yere sahiptir. 

Dolu: Doymuş hale yakın bir hava kütlesinin, herhangi bir sebeple ani olarak soğuması 
neticesinde bünyesindeki su zerrelerinin derhal donarak oluşturduğu yağıştır. Cb bulutundan 
meydana gelir.  

Oraj: Şimşek veya gök gürültüsü ile karakterize edilen ani elektrik boşalmalarının bir veya 
bir kaçına oraj denir. Cb bulutundan meydana gelir. Her Cb bulutundan Oraj oluşmaz.  

3.1.10.  BUZLANMA 

Havadaki buhar veya sıvı haldeki nemin herhangi bir nedenle soğuyarak hava aracı üzerinde 
katılaşmasına buzlanma denilmektedir. Bu hadise için en uygun sıcaklık aralığı 0 ile -4 º C 'dir. 
Buzlanma havadaki su buharının donma sıcaklığına kadar soğuması sonucunda 
oluşabileceği gibi, neme doymuş veya doymaya çok yakın bir hava kütlesi içerisinden geçen 
ve yüzey sıcaklığı donma sıcaklığı ya da daha altına inmiş bir cismin geçmesi ile de oluşabilir. 
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Buzlanmanın Uçaklar Üzerindeki Etkisi 

• Uçak yüzeyinin buzlanması havanın düzgün akışını bozar, yükselme gücü azalır, ağırlık
ve sürtünme artar ve takat düşer.

• Buzlanma uçağın yapısal parçalarına (pito tüpü, statik basınç delikleri, radyo anteni, ön
siperlik, motorlar, rotor sistemi, kanat ve kuyruk) olumsuz tesir eder.

• Buzlanma, uçağın aerodinamik sıcaklık verimini düşürür. İniş ve kalkışta problemlere
neden olur.

• Benzin buzlanmasına neden olur. Düşük sıcaklıklarda benzinin su tutma kapasitesi
azalır. Açığa çıkan su donarak yakıt kanallarını kapatabilir.

• İniş takımlarındaki donma, sistemin çalışmamasına neden olabilir.

Özellikle uçak kanatlarının hücum kenarları, motor ve dış yüzeylerin uçuş istikametinde 
meydana gelen buzlanmalar uçağın aerodinamik yapısının bozulmasına, dolayısı ile sürat 
ve kaldırma gücünün azalmasına sebep olarak tehlikeli durumlara yol açabilmektedir. 

3.1.10.2. De-Icing/Anti-Icing 

Buzlanma koşullarının olduğu durumlarda yerdeki hava araçlarının gövdelerine, kalkış 
öncesi sıcak hava ve etil alkol püskürtülür ki bu işlem anti-icing ya da de-icing olarak 
adlandırılmaktadır. 

3.1.11. TÜRBÜLANS 

Türbülans; uçak irtifasında önemli değişikliklere neden olan, dikine akışlarla, sistematik irtifa 
değişiklikleri olmaksızın meydana gelen salınımlardır. 

Diğer bir ifadeyle; atmosferdeki normal hava akımı içinde, düzensiz bir dağılım gösteren aşağı ve 
yukarı doğru dikine hareketlere türbülans denir.  

Aşağıdaki Durumlarda Türbülans Meydana Getiren   Küçük Ölçekli Girdaplar Oluşur. 
• Düzenli bir hava akışı herhangi bir yüzey engeli nedeni ile bozuluyorsa.
• Farklı yöndeki veya hızdaki iki hava akımı karşılaştığında
• Aynı akım içerisindeki havanın hızı ani şekilde değişikliğe uğradığı zaman
• Türbülanslı havada rüzgar hızında kısa süreli artışlar veya azalışlar görülür.
• Rüzgar hızındaki kısa süreli ani artışlara Gust
• Rüzgar hızındaki kısa süreli ani azalmalara da Lull denir.

Türbülans şiddetine ve oluşumuna göre gruplandırılır. 

Şiddetine göre; hafif(light), orta (moderate) ya da şiddetli ( heavy) olarak , 

Oluşumlarına göre ise; 

a) Konvektif
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Yüzey şekline ve bitki örtüsüne bağlı olarak yeryüzü farklı olarak ısınır, ısınan 
havanın yükselmesi sonucu yukarı doğru bir hava akımı oluşur. Yükselme hızı, hava 
parselinin ısınması ve nem oranına bağlıdır. 

Şekil 25.  Konvektif Türbülans 

b) Mekanik
Sürtünmenin tesiriyle meydana gelen türbülanstır. Oluşumunda yeryüzü şekilleri
etkilidir. Bu tür türbülansın şiddeti, yeryüzündeki engebelerin yüksekliğine, yer
rüzgarının hızına ve sıcaklık Lapse- rate’ ne bağlıdır.

Şekil 26.  Mekanik Türbülans 

c) Dümen Suyu (Wake turbulance)
Herhangi bir hava aracının rule ya da uçuş esnasında arkasında meydana getirdiği kısa
süreli türbülanstır. Özellikle kanat uçlarında oluşur. Kalkış veya iniş yapan uçaklar
arasında uygulanan ayırma minimumlarının belirlenmesinde önemli etkisi vardır.
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Şekil 27: Dümen suyu türbülansı 

d) Wind Shear nedeniyle

Alçak ve yüksek seviye rüzgar shear’leri de türbülansa neden olur. 

Şekil 28.  Wind Shear  nedeniyle oluşan Türbülans 

e) Açık Hava Türbülansı (CAT)

Hiçbir konvektif bulutun içinde meydana gelmeyip, 18000 feet yükseklikten itibaren görülen, 
bulut dışı atmosferik türbülans olayıdır. Tropopoz seviyesine ve Jet Stream hattına yakın 
alanlarda meydana gelir. Özellikle Jet Streamlerin Alçak Basınç merkezi tarafında etkisi 
kuvvetlidir. 80 km yatay uzunlukta görülür, Ortalama kalınlığı 0.5 km olup, 400 km’ ye 
çıkabilir. Ayrıca ince Cirrus bulut hattında da oluşabilir. Genellikle bulut içi türbülanstan daha 
az şiddetli olup, uçaklara verdiği zarar daha fazladır. 
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BÖLÜM IV 

4. HAVA KÜTLELERİ VE CEPHE SİSTEMLERİ

4.1.  Hava Kütleleri 

Hava kütlesi, özellikle sıcaklık ve nem bakımından iyi belirlenmiş, fiziksel özelliklere sahip 
olan, bu özellikleri yatay yönde ve geniş alanlarda hemen hemen aynı kalan atmosfer 
parçasıdır. Bu şekilde belirlenmiş hava bloklarının özellikle çevresindeki diğer kütlelere karşı 
açık ve kesin sınırları vardır. Bir hava kütlesinin oluşması için genel olarak iki ana koşulun 
gerçekleşmesi gerekir; 
a) Homojen bir yapıya sahip yeryüzü (geniş kara parçaları veya okyanus yüzeyleri)
b) Atmosfer parçasının üzerinde durduğu yüzeyin fiziksel özelliklerini alabilmesi için yeterli
bir süre orada kalabilmesi.

Kararlılık-kararsızlık durumlarına göre hava kütleleri: 

Hava kütleleri, kaynak bölgelerini terk ettikten sonra değişik yüzeyler üzerinde termik ve 
dinamik değişikliklere uğrar. 

w-Sıcak hava kütlesi : Geçtiği yüzeyden daha sıcak olan hava kütlesidir.  Gittikleri alanlarda
sıcaklık artışına neden olurlar.

c-Soğuk hava kütlesi: Geçtiği yüzeyden daha soğuk olan hava kütlesidir. Gittikleri alanlarda
sıcaklık azalmasına neden olurlar.

4.2. Cephe Sistemleri 

4.2.1.Cephe 

Farklı özelliklerdeki (sıcaklık, nem, yoğunluk vb.) hava kütlelerini birbirinden ayıran geçiş 
bölgelerine Cephe veya Cephesel Yüzey denir. Atmosferin fiziksel özeliklerinin çok hızlı 
değiştiği cepheler, iklim ve hava olaylarının oluşumunda büyük önem taşımaktadır. Hava 
haritalarında cepheler bir çizgi şeklinde çeşitli renklerde gösterilir (Örneğin; soğuk cephe 
mavi, sıcak cephe kırmızı, oklüzyon cephe pembe renkli cephelerle gösterilir).  

Farklı renklerdeki bu çizgiler cephesel yüzeylerin yer ile kesiştiği alanları belirtmektedir. 
Cepheler haritada bir çizgi şeklinde gösterilmesine rağmen gerçekte üç boyutlu olup yatay ve 
düşey doğrultuda uzanırlar. Cephelerin genişliği 10 ile 100 km arasında değişmektedir. 

Cephelerin Özellikleri 
• Cephe eğimli bir yüzeydir.
• Cephe bir süreksizlik hattıdır.
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• Cepheler atmosferin çok yükseklerinde görülmez.
• Cephelerde düşey hareketler görülür.
• Cepheler sürekli hareket halindedir.

4.2.2.  Cephe Sınıflandırması 

 Genellikle cephelerin hareketine ve buna bağlı olarak oluşturdukları sıcaklık değişimine göre 
cepheler kinematik olarak sınıflandırılır.  

a) Soğuk cephe:  Geçtikleri bölgelerde havanın soğumasına neden olan cephe hattı
boyunca sıcak havanın yerine soğuk havanın hakim olduğu cephelere soğuk cephe
denir.

  Şekil 29. Soğuk Cephe 

Soğuk cephe, genellikle kuzeybatıdan güneydoğuya hareket ederler. Cephe gerisindeki hava 
önündeki havadan oldukça soğuk ve kurudur. Cephe geçişi sırasında sıcaklık 1 saat içinde 15 
derece birden düşebilir. 

b) Sıcak cephe: Geçtikleri bölgelerde havanın ısınmasına neden olan, soğuk havanın
yerine zamanla sıcak havanın hakim olduğu cephelere sıcak cephe denir.

    Şekil 30. Sıcak Cephe 

Sıcak cephe genellikle güneybatıdan kuzey doğuya hareket eder. Cephe gerisindeki hava 
cephe önündekine göre daha sıcak ve nemlidir. 

Cephe geçişi sırasında hava önceki duruma göre hissedilir şekilde ısınır ve nem kazanır. 

c) Oklüzyon cephe: Hem sıcak hem de soğuk cephede ortaya çıkan meteorolojik
olayların görülebileceği oklüzyon cephe, soğuk cephenin daha hızlı hareket ederek
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sıcak cepheyle birleşmesi sonucunda yükselir ve yeryüzü ile teması kesilir. Oklüzyon 
cephe sıcak ve soğuk cephelerin yaşlılık döneminde oluşur. 

Şekil 31. Oklüzyon Cephe 

d) Stasyoner (Durağan) cephe: Nisbeten hareketsiz olan cephelere denir. Etkili
oldukları bölgelerde belirli süre hareketsiz kalırlar. Durağan cephe hareket etmeğe
başladığında hareketinin yönüne bağlı olarak soğuk veya sıcak cepheye dönüşebilir.

Şekil 32. Stasyoner Cephe 



202

39 

BÖLÜM V 

5. HAVACILIK AMAÇLI GÖZLEM VE TAHMİNLER

5.1. HAVACILIK AMAÇLI GÖZLEMLER 

5.1.1. METAR (Havacılık Amaçlı Rutin Hava Roporu) 

METAR kod formu, aeronatik amaçlar için belirlenen rutin hava raporudur. METAR bilgileri, 
uçuş öncesinde veya uçuş esnasında dikkate alınıp değerlendirilebilen milli ve milletlerarası 
kurallara göre hazırlanan raporlardır. Bu raporlar sayesinde havayolu şirketleri kalkış, varış ve 
yedek havaalanlarındaki meteorolojik şartlardan haberdar olur. 

METAR rasatları genel olarak, ulusal havaalanlarında 1 saat , uluslararası havaalanlarında ise 
30 dakikalık aralıklarla yapılır ve yayınlanır.  

Bir METAR raporu aşağıdaki bilgilerden oluşur; 

• Rapor tipi
• Raporun ait olduğu meydanın ICAO Kodu ,
• Yayınlandığı tarih ve saat,
• Yer Rüzgârı,
• Görüş,
• Pist Görüş Mesafesi,
• Halihazır Hava Durumu,
• Bulut Bilgileri,
• Hava Sıcaklığı ve İşba Sıcaklığı
• Altimetrik Basınç bilgileri
• Tamamlayıcı bilgiler ( Yakın geçmişteki hava hadisesi, Rüzgar Kesmesi)

METAR KODLAMALARI 

METAR LTAC 140620Z 26005KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

Rapor tipi: 

METAR LTAC 140620Z 26005KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 
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Bu bölümde raporun adı yazılır.  Havacılık amaçlı rutin hava raporu – METAR. 

Yer Belirteci: 

METAR LTAC 140620Z 26005KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

Bu bölümde, raporun yayınlandığı havaalanının ICAO kodu yer alır. 
LTAC: Esenboğa Havalimanı için yayınlanmış METAR raporudur. 

Zaman: 

METAR LTAC 140620Z 26005KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

Bu bölümde, 
• Gözlem zamanının tarihi (Ayın günü iki haneli olarak verilir),
• UTC (Universal Time Coordinated) olarak gözlem zamanının saat ve dakikasını

belirtir.
• UTC olarak zaman belirticisi (Z harfi ile gösterilir.) kullanılır.

140620Z : Ayın 14’ünde, 06:20 UTC itibari ile hazırlanıp yayınlanmıştır. 

Yer Rüzgarı: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

Bu bölümde; 
• Rüzgar yönü
• Rüzgar hızı
• Azami rüzgar / Hamle hızı
• Rapor edilen rüzgar hızı için kullanılan birim (KT: Knot, saatteki deniz mili)
• Rüzgarın ekstrem yönleri

26005G15KT: Rüzgar 260 o den ortalama hız 05 KT, hamle hızı 15 KT 

Eğer;  
1) Rüzgarın ortalama şiddeti 1 Knot 'ın altında ise bu durum, "Rüzgar Sakin" (Wind

Calm) olarak adlandırılır.
00000 KT: Rüzgar sakin.

2) Rüzgarın yönünde 60 º 'den çok ve 180 º 'den az bir değişiklik var ise ve rüzgarın
şiddeti en çok 03 Knot ise bu durumu ifade etmek için "Değişken Rüzgar" terimi ve
VRB (Variable) kısaltması kullanılır.
VRB02KT: Rüzgar değişik yönlerden 2 KT hızı var.
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3) Rüzgarın yönünde 60 º 'den çok ve 180 º 'den az bir değişiklik var ise ve rüzgarın
şiddeti 04 Knot ve daha fazla ise bu durumu ifade etmek için, rüzgar yönünde
meydana gelen değişimin iki uç değeri saat yönündeki istikamete göre verilir.
24005KT 200V300: Rüzgar 240 dereceden 5 KT, Rüzgarın yönü 200o ile 300o

arasında değişim gösteriyor.

Görüş: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

2000: görüş 2000 M’dir. 

METAR’da yayınlanan görüş değeri havalimanını temsil etmelidir ve Hakim görüş değeri 
yayınlanır.  

Hakim görüş; Havaalanı yüzeyinin en az yarısı veya daha fazlasında etkili olan görüş 
mesafesidir. 

Görüş; METAR raporlarında metre cinsinden dört rakam olarak kodlanmaktadır. Havalimanı 
rutin raporlarında 1dakika, METAR’da 10 dakikalık periyodun ortalaması yayınlanır. 

 Görüş, eğer değişik yönlerde aynı değilse ve  minimum görüş hakim görüşten farklı ise ve; 

• 1500 m’den az veya,
• Hakim görüşün %50’sinden az ve 5000 m’den az ise

Ara yönleriyle beraber minimum görüş değeri de yayınlanmalıdır ( 2000 1200NW gibi). 

Eğer, görüş yönlere sürekli değişiyor ve hakim görüş tespit edilemiyorsa, bu durumda 
minimum görüş değeri yayınlanmalıdır. 

Koşul Yayınlama 
Görüş değişik yönlerde farklı, en düşük 
görüş 1500m veya üzerinde ve hakim görüş 
değerinin %50’si veya daha fazla ise 

Hakim görüş yayınlanır. 

En düşük görüş hakim görüşün %50’sinden 
az ve 5000 m’den az ise 

Hakim görüş ile birlikte en düşük görüş 
değeri yönüyle birlikte yayınlanır. 

En düşük görüş 1500 m’den az ise Hakim görüş ile birlikte en düşük görüş 
değeri yönüyle birlikte yayınlanır. 

Görüş hızla değişiyor, hakim görüş 
verilemiyor ise 

En düşük görüş değeri yön verilmeksizin 
yayınlanır. 

En düşük görüş birden fazla yönde ölçülüyor 
ise 

Uçuş operasyonları açısından önemli olan 
yön verilir. 

• Görüş 800 metreden az ise 50 metrelik aralıklarla
• Görüş 800 metreden fazla ve 5 Km'den az ise 100 metrelik aralıklarla
• Görüş 5 Km'den fazla ve 10 Km'den az ise 1 Km'lik aralıklarla
• Görüş 10 Km 'den fazla ise 9999 olarak
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• Eğer raporlama ölçeğinde kullanılmayan bir değer ölçüldüğünde ölçekteki en yakın alt
değere yuvarlanır.

Örnek: Görüş mesafesi; 

Ø 695 metre ölçülmüş ise 0650 metre olarak,
Ø 3980 metre ölçülmüş ise 3900 olarak,
Ø 7600 metre ölçülmüş ise 7000 metre olarak,
Ø 15 Km ölçülmüş ise 9999 olarak rapor edilir.

Not: Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere görüş değerleri, bir alt uygun değere 
yuvarlanarak rapor edilmektedir. 

Pist görüş mesafesi: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

Bu METAR’da RVR yayınlanmamıştır. Çünkü Görüş RVR yayınlanması için kritik değere 
düşmemiştir. 

Görüş ya da RVR özellikle hassas yaklaşma pistleri olan havalimanlarında 1500 metre’nin 
altına düştüğünde yayınlanmalıdır. Havalimanı rutin raporlarında 1dakikalık, METAR’da 10 
dakikalık ortalama değer yayınlanır. 

Bu bölümde; 
• RVR Grup Belirticisi
• Pist Görüş Mesafesi ölçülen Pistin Numarası
• Pist Görüş Mesafesi (metre olarak 4 rakam halinde)
• Pist Rüyetindeki Değişim (Tandans)
• Ekstrem Pist Görüşü Grubu

bilgileri yer alır. 

RVR değerleri; 

• 400 metreye kadar 25' şer metre aralıklarla
• 400 metre ila 800 metre arasında ise 50 'şer metre aralıklarla,
• 800 metrenin üzerinde ise 100 'er metre aralıklarla rapor edilir

Örnek: Ölçülen değer: 

345 metre ise 325 metre, 
490 metre ise 450 metre, 
1280 metre ise 1200 metre rapor edilecektir. 

Örnek kodlama; 

R18L////// 18 sol pisti için RVR ölçümü yapılamamıştır. 
R18R/1200U 18 sağ pisti RVR değeri 1200 metre ve artıyor 
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R36/800D 36 pisti RVR değeri 800 metre ve azalıyor 
R27/P1500 27 pisti RVR değeri 1500 metre ve üzerinde 
R36/M050 36 pisti RVR değeri 50 metre ve altında 
R36/500V600 36 pisti minimum RVR değeri 500 metre maksimum RVR değeri 600 metre 

Hali hazır Hava Durumu: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

Havacılık faaliyetleri için önem arz eden, havaalanında ya da yakınında vuku bulan/gözlenen 
hali hazır hava olayları yer alır. Hali hazır hava durumunu belirtmek için, şiddet belirtici ve 
kısaltma harfleri kullanılır. 

-SN BR: Hali hazır havada Hafif şiddetle kar yağışı ve Pus var.

N İ T E L İ K – Q U A L I F E R HAVA HADİSELERİ (WEATHER PHNOMENA) 

HADİSENİN 
YAKINLIK 
VEYA ŞİDDETİ 
(INTENSITY OR 
PROXIMITY)  

TANIMLAYICI 
(DESCRIPTOR) 

YAĞIŞ 
(PRECIPITATION) 

GÖRÜŞ ENGELLEYİCİ 
HADİSELER 
(OBSCURATION)  

DİĞERLERİ 
(OTHERS) 

1 2 3 4 5 

(–) Hafif(Light) MI  Sığ(Shallow) DZ  Çisenti (Drizzle) BR  Pus (Mist) PO  Toz-Kum 
Türbüyonu 

( ) 

Mutedil 
(Şiddet 
Belirtilmez) 
(Moderate) 

BC  Parçalı(Patches) RA  Yağmur  ( Rain) FG  Sis (Fog) SQ  Squall 

(+) Şiddetli 
(Heavy) PR  

Kısmi(Partial ) 
“Aerodrome covered 
by fog”)  

SN  Kar         (Snow)  FU  Duman    (Smoke) FC  

Hortum Bulutu 
Tornado veya 
Su Hortumu 
(Funnel Clouds 
Tornado or 
Waterspout ) 

VC  

Havaalanı 
Civarında/ 
Çevresinde 
(İn the 
vicinity) 

DR  Sürüklenen (Low 
Drifting)  SG Kar Grenleri 

(Snow Grains) VA  Volkanik Kül (Volcanic 
Ash)  SS Kum Fırtınası 

(Sandstorm) 

BL  Savrulan(Blowing) IC Buz Kristali (Ice 
Crystals)  DU  Geniş Alana Yayılmış 

Toz (Widespread Dust) DS  Toz Fırtınası 
(Duststorm) 

SH  Sağanaklar(Showers)  PL Buz Paletleri (Ice 
Pellets)  SA  Kum            (Sand)  

TS Oraj(Thunderstrom) GR  Dolu (Hail) HZ  Toz Pusu   (Haze) 

FZ Aşırı soğumuş(Super 
Cooled)  GS 

Küçük Dolu 
ve/veya Kar 
Paletleri  (Small 
Hail And/or Snow 
Pellets)  
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Bulut Bilgileri: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

BKN030 OVC080 : 3000 Ft’te Parçalı bulutlu, 8000 Ft’te kapalı bulutluluk var. 

Bulut kapalılık miktarında aşağıdaki değerlendirmeye uygun olarak bulut kapalılığı rapor 
edilir. 

• 1/8 – 2/8 kapalılık için FEW (FEW)
• 3/8 – 4/8 kapalılık için SCATTERED (SCT)
• 5/8 – 6/8 – 7/8 kapalılık için BROKEN (BKN)
• 8/8 kapalılık için OVERCAST (OVC)

Bulut taban yüksekliği; 

• 10.000 feete kadar 100’er feet aralıklarla
• 10.000 feetin üzerinde ise 1000’er feet aralıklarla rapor edilir.
• Bunun yanı sıra, gökyüzü, sis, kum, toz fırtınası veya diğer görüş engelleyici olaylar

nedeniyle görülemediğinde, bulut grubu yerine "Dikey Görüş (VV)" grubu eklenir.
VV001: Dikey görüş 100 Ft.

CAVOK (Ceiling and visibility OK) 

METAR kodlamalarında aşağıdaki şartların hepsi birden olması durumunda, Görüş, Bulutlar 
ve Hava Hadiseleri bölümlerinin yerine kullanılan bir terimdir. Bu şartlar; 

• Görüş 10 Km ve üzeri olmalı
• Hava tamamen açık ya da her meydan için belirlenen Minimum Sektör İrtifaının

altında bulut yoksa ve hangi yükseklikte olursa olsun CB bulut bulunmuyorsa,
• METAR'da rapor edilmesi gerekli herhangi bir hava hadisesi (yağış, sis,

pus vb.) yok ise.
• 

SKC (SKY Clear) 

Eğer semada bulut yok ise ancak CAVOK teriminin kullanılabilmesi için gerekli diğer iki 
şarttan birisinin olmaması durumunda (görüşün 10 Km'nin altında olması ya da hava 
hadiseleri bölümünde rapor edilmesi gerekli bir hadise olması durumunda), bulut grubu yerine 
SKC kullanılır. 

NSC (No Significant Cloud) 

CB bulutu ya da Meydan CAVOK limitinin altında bulut rasat edilmemişse, ancak CAVOK 
limitinin üzerinde bulut varsa ve CAVOK ya da SKC terimleri kullanılamıyor ise önemli bir 
bulut olmadığını belirtmek için bulut grubu yerine NSC kullanılır. 
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Sıcaklık/İşba Sıcaklığı: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

M05/M06: Sıcaklık -5 derece, İşba sıcaklığı -6 derece. 

Basınç: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

Q1013: QNH 1013 Hpa’dır. 

Tamamlayıcı Bilgiler: 

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

RESN: METAR yayınlama saatinden önce olup ta yayınlanma saatinde olmayan hava 
hadisesi: Normal kar yağışı 

Örnek 1 : 

LTAC 240850Z VRB02KT 0900 R03R/1100U R21L/0800U R03L/0900U BCFG BKN004 
M07/M08 Q1016 BECMG NSC RMK RWY21L 00000KT RWY03L VRB02KT 
RWY21R 00000KT = 

Kod Açıklaması 

Meydan (ICAO İndikatörü): LTAC  
Rapor Günü: ayın 24’ü  Rapor Saati: 08:50 UTC  
Rüzgar:Değişik Yönleren; 2 knots (Hamlesi NaN knots)  
görüş: 900 metre  
Pist görüş mesafesi:03 Sağdaki Pistte 1100 metre, ve artıyor, 21 Soldaki pistte 0800 metre, ve 
artıyor,03 Soldaki pistte 0900 metre, ve artıyor,  
Hadise : Parçalı Sis , 5/8 ila 7/8 400 feet(AGL),  
Sıcaklık: -07 derece, işba Sıcaklığı: -08 derece,  
QNH (Deniz seviyesine indirilmiş basınç): 1016 hpa  
TAHMİN -(TREND) düzenli bir değişimle sonraki 2 saatin sonunda: Hava : Açık veya 
CAVOK limitinin altında bulut yok,  
REMARK : Pist 21 sol Rüzgar: sakin, Pist 03 sol Rüzgar:Değişik Yönleren; 2 knots ,Pist 21 
Sağ Rüzgar: sakin. 
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Örnek 2: 

LTAC 171250Z 03012KT 010V070 9999 FEW030CB BKN040 24/11 Q1014 TEMPO -
TSRA RMK RWY21L 01011KT 340V040 RWY03L 02012KT 350V060 RWY21R 
05013KT = 

Açıklaması: Meydan (ICAO İndikatörü): LTAC Rapor Günü: 17 Rapor Saati: 12:50 UTC 
Rüzgar: 030 dereceden; 12 knots Rüzgar salınımı: 010 ile 070 derece arasında, Hakim Rüyet: 
10 Km veya daha fazla, Yönü , 1/8 ila 2/8 3000 feet(AGL), cumulonimbus, , 5/8 ila 7/8 4000 
feet(AGL), Sıcaklık: 24 derece, işba Sıcaklığı: 11 derece, QNH (Deniz seviyesine indirilmiş 
basınç): 1014 hpa- TAHMİN - (TREND) Gelecek 2 saat içerisinde geçici olarak: Hadise : 
Hafif Oraj Yağmur REMARK : Pist 21 sol Rüzgar: 010 dereceden; 11 knots Rüzgar salınımı: 
340 ile 040 derece arasında, Pist 03 sol Rüzgar: 020 dereceden; 12 knots Rüzgar salınımı: 350 
ile 060 derece arasında, Pist 21 SağRüzgar: 050 dereceden; 13 knots  

Örnek 3: 

LTCE 171020Z 04006KT 340V150 9999 FEW030 30/05 Q1015 NOSIG RMK RWY08R 
02005KT 290V080 RWY26R VRB05KT RWY08L VRB05KT = 

Açıklaması: Meydan (ICAO İndikatörü): LTCE Rapor Günü: 17 Rapor Saati: 10:20 UTC 
Rüzgar: 040 dereceden; 6 knots Rüzgar salınımı: 340 ile 150 derece arasında, Hakim Rüyet: 
10 Km veya daha fazla, Yönü , 1/8 ila 2/8 3000 feet(AGL), Sıcaklık: 30 derece, işba 
Sıcaklığı: 05 derece, QNH (Deniz seviyesine indirilmiş basınç): 1015 hpa Gelecek 2 saat 
içerisinde: Önemli bir değişiklik beklenmiyor REMARK : Pist 08 SağRüzgar: 020 dereceden; 
5 knots Rüzgar salınımı: 290 ile 080 derece arasında, Pist 26 SağRüzgar:Değişik Yönleren; 5 
knots Pist 08 sol Rüzgar:Değişik Yönleren; 5 knots  

Örnek 4: 

LTAC 162020Z 34006KT 9999 TS FEW030CB BKN035 19/14 Q1015 TEMPO 
33020G35KT -TSRA RMK RWY21L 34004KT 300V010 RWY03L 33004KT RWY21R 
35006KT = 

Açıklaması: Meydan (ICAO İndikatörü): LTAC Rapor Günü: 16 Rapor Saati: 20:20 UTC 
Rüzgar: 340 dereceden; 6 knots Hakim Rüyet: 10 Km veya daha fazla, Yönü Hadise : Oraj , 
1/8 ila 2/8 3000 feet(AGL), cumulonimbus, , 5/8 ila 7/8 3500 feet(AGL), Sıcaklık: 19 derece, 
işba Sıcaklığı: 14 derece, QNH (Deniz seviyesine indirilmiş basınç): 1015 hpa- TAHMİN - 
(TREND) Gelecek 2 saat içerisinde geçici olarak: Rüzgar: 330 dereceden; 20 knots Hadise : 
Hafif Oraj Yağmur REMARK : Pist 21 sol Rüzgar: 340 dereceden; 4 knots Rüzgar salınımı: 
300 ile 010 derece arasında, Pist 03 sol Rüzgar: 330 dereceden; 4 knots Pist 21 SağRüzgar: 
350 dereceden; 6 knots 
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5.1.2 SPECI ( Havacılık Amaçlı Seçilmiş Özel Hava Roporu) 

SPECI kod formu, aeronatik amaçlar için belirlenen seçilmiş özel hava raporudur. SPECI 
raporları, meteorolojik parametrelerin belirli kıstaslara göre değişmesi halinde yapılır ve 
yayınlanır. 

SPECI raporunun formatı, METAR raporunun aynısıdır. Bir SPECI raporu, Yer Rüzgârı, Yer 
Görüş Mesafesi (Hakim Rüyet), Pist Görüş Mesafesi, Halihazır Hava Durumu, Bulut 
Bilgileri, Hava Sıcaklığı ve İşba Sıcaklığı ile Altimetrik Basınç bilgilerini içerir. 

Örnek: 

LTAC 170410Z 05009KT 9999 -SHRA SCT035 BKN100 16/14 Q1015 NOSIG RMK 
RWY21L 04007KT RWY03L 05009KT RWY21R 06008KT = 

Açıklaması: Meydan (ICAO İndikatörü): LTAC Rapor Günü: 17 Rapor Saati: 04:10 UTC 
Rüzgar: 050 dereceden; 9 knots Hakim Rüyet: 10 Km veya daha fazla, Yönü Hadise : Hafif 
Sağanakları Yağmur , 3/8 ila 4/8 3500 feet(AGL), , 5/8 ila 7/8 10000 feet(AGL), Sıcaklık: 16 
derece, işba Sıcaklığı: 14 derece, QNH (Deniz seviyesine indirilmiş basınç): 1015 hpa 
Gelecek 2 saat içerisinde: Önemli bir değişiklik beklenmiyor REMARK : Pist 21 sol Rüzgar: 
040 dereceden; 7 knots Pist 03 sol Rüzgar: 050 dereceden; 9 knots Pist 21 SağRüzgar: 060 
dereceden; 8 knots 

5.2 HAVACILIK  AMAÇLI  TAHMİNLER 

5.2.1 TREND  TİPİ  PİST  İNİŞ  TAHMİNİ 
Trend Tipi Pist İniş Tahmini, ilgili meteoroloji otoritesi tarafından tayin edilen meteoroloji 
ofislerince hazırlanır. Bu tahminler yerel kullanıcıların ve havaalanına bir saat içerisinde iniş 
yapacak uçakların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hazırlanır. 
Trend Tipi Pist İniş Tahmini, havaalanındaki meteorolojik şartların beklenen trendini öz 
olarak ifade etmek üzere, rutin raporların (METAR) ve Özel Seçilmiş Raporların (SPECI) 
sonuna ilave edilir. Trend Tipi Pist İniş Tahminlerinin geçerlilik periyodu, rapor edilen 
zamandan itibaren iki saattir. 

Trend Tipi Pist İniş Tahminleri, yer rüzgârı, hakim rüyet, hava durumu ve bulut elemanlarının 
biri ya da daha fazlasında beklenen önemli değişiklikleri belirtmek üzere hazırlanır. Yalnızca, 
bu elemanlar için beklenen önemli değişiklikler Trend Tipi Pist İniş Tahminine dahil edilir.  

METAR LTAC 140620Z 26005G15KT 2000 -SN BR BKN030 OVC080 M05/M06 Q1013 
RESN BECMG 4000  = 

BECMG 4000  :METAR yayınlanma saatinden itibaren 2 saat içinde düzenli ya da düzensiz 
bir değişimle meteorolij görüş 4000 M olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu bölümde kullanılan kısaltmalar; 

BECMG (Becoming)  : gelecekte, olması bekleniyor 
TEMPO (Temporary)  : geçici olarak 
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FM (From)  : itibaren, başlayarak 
TILL (Untill) : e kadar 
AT  : belirtilen zamanda 
NOSIG (No Significant Change) : hali hazır havanın değişmesi beklenmiyor. 

5.2.2 TAF (Meydan Tahmini) 

TAF, bir meydan tahmininin kod ismidir. Bir meydan tahmini, ilgili Meteoroloji Otoritesi 
tarafından tayin edilen Meteoroloji Ofislerince hazırlanır ve yayınlanır. 

Meydan tahmini (TAF), spesifik bir periyot esnasında bir havaalanında beklenen meteorolojik 
şartların kısa ve öz ifadesidir. Bir meydan tahmini; Yer Rüzgârı, Hakim Rüyet, Hava 
Durumu, Bulut Bilgileri ve belirlenen periyot boyunca bu elemanların biri ya da daha fazlası 
için beklenen önemli değişiklikleri içerir. 

Türkiye kısa periyotlu (FC) olarak 9 saatlik TAF’ları her 3 saatte bir hazırlar ve yayınlar. 

Türkiye’de 24 saatlik TAF’lar, sadece Uluslararası Meydan Meteoroloji Ofisleri tarafından 
her 6 saatte bir hazırlanmakta ve yayımlamaktadır. İstisna olarak, LTFM, LTBA ve LTFJ için 
yayımlanan TAF’ların geçerlilik periyodu 30 saattir. 

İki TAF periyodu arasında en son yayımlanan TAF bilgilerinde önemli bir değişiklik 
öngörüldüğünde TAF periyodu beklenmeksizin TAF AMD  (TAF düzeltmesi) ile yeni bir 
TAF yayımlanır. 

TAF'da bulunan Değişiklik Terimleri; 

BECMG:  

Belirtilen periyot içerisinde ve açıkça belirlenemeyen bir zamanda, düzenli ya da düzensiz bir 
şekilde ve kıstaslar çerçevesinde, meteorolojik şartlarda beklenen değişiklikleri ifade etmek 
üzere kullanılır.  

BECMG terimi kullanıldığında, bunu takip eden meteorolojik bilgi gruplarında belirtilen hava 
şartlarının, belirtilen periyot içinde değişimini tamamlayacağı ve bundan sonra TAF 
periyodunun sonuna kadar veya başka bir değişiklik terimiyle verilen periyodun başlangıcına 
kadar durumunu muhafaza edeceği ve geriye dönüşün asla mümkün olmayacağı 
anlaşılmalıdır. 

TEMPO: 

TEMPO değişiklik terimi ve ilgili zaman grubu aşağıdaki açıklamalara uygun durumlar için 
kullanılır.  

1. Meydana gelmesi beklenen meteorolojik olayların sık sık ya da sık olmayan aralıklarla
vuku bulması tahmin ediliyorsa; ve

2. Sık sık ya da sık olmayan aralıklarla meydana gelmesi beklenilen meteorolojik olayın, her
defasındaki devam etme süresi bir saatten az olacaksa; ve
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3. Verilen periyot içerisinde, sık sık ya da sık olmayan aralıklarla meydana gelmesi ve her
seferinde bir saatten az devam etmesi beklenilen olayın, her defasındaki devam süresi
toplandığında, belirtilen periyodun yarısından daha azını kapsıyorsa.

Eğer, beklenen değişikliğin bir saat veya daha fazla devam etmesi tahmin ediliyorsa, BECMG 
değişiklik terimi veya FM terimi kullanılır.  

TEMPO değişiklik terimi kullanıldığında, değişiklik periyodu mutlaka verilir ve bu periyot en 
fazla 4 saat olur.  

TEMPO terimi kullanıldığında, bunu takip eden meteorolojik bilgi gruplarında belirtilen hava 
şartlarının, belirtilen zaman içinde geçici olarak meydana geleceği ve verilen zamandan sonra 
TAF periyodunun sonuna kadar veya başka bir değişiklik terimiyle verilen periyodun 
başlangıcına kadar TEMPO değişiklik teriminden önceki şartların hüküm süreceği yani 
TEMPO değişiklik teriminden önceki şartlara geri dönüşün olacağı anlaşılmalıdır. 

PROB: 

Tahmin edilen eleman veya elemanların bir alternatif değer olarak, vuku bulma oranını 
belirtmek için kullanılır. PROB teriminden sonra boşluk bırakılmaksızın vuku bulma yüzdesi 
belirtilir. Vuku bulma yüzdesi olarak yalnızca 30 veya 40 değerleri kullanılır. Bu değerler, 
beklenen elemanın verilen periyoT içinde %30 veya %40 olarak meydana gelme ihtimalini 
belirtir.  

PROB, BECMG veya FM değişiklik terimleriyle kombinezonlu olarak kullanılamaz. 

FM Grubu: 

FM terimi, ‘From’un kısaltmasıdır. Belirtilen zamandan itibaren TAF’ın ana periyodunda 
beklenilen meteorolojik şartların tamamen değişeceğini belirtmek üzere kullanılır.  

FM grubu kullanıldığında, FM’den önce verilen meteorolojik şartların tamamen değişeceği ve 
FM grubundan sonraki şartların hüküm süreceği anlaşılmalıdır.  

Değişikliğin başlama saatini gösteren FM’den sonra, başka bir değişiklik terimi (BECMG 
veya TEMPO) kullanılarak değişiklik yapılamaz. Ancak FM’den önceki periyot için uygun 
değişiklik terimleri kullanılarak değişim yapılabilir.  

Rapor Tipi ICAO 
Tanıtması 

Tarih 
/Zaman 

Geçerlilik 
süresi 

Rüzgar Görüş Hava 
Grubu 

TAF LTAC 140440Z 1407/1506 13020KT 3000 SHRA 

Bulutlar Değişken zaman grubu Periyot 
BKN 020 OVC 030 TEMPO 1420/1422 
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Görüş Hava Grubu Değişiklik 
Terimi 

Periyot Hava grubu Bulutlar 

1000 TSRA PROB30 1500/1502 RA BKN050 

Açıklaması: 

TAF: Meydan Tahmini 
LTAC: Esenboğa Havalimanı 
140440Z: Ayın 14’ü, 04:40Z ‘da yayınlanmıştır. 
1407/1506: Ayın 14’ü 07:00Z’dan ayın 15’i 06Z’ya kadar geçerlidir. 
Ana Periyot: 
13020KT: Rüzgar 130 dereceden 20 Kt 
Görüş: 3000M 
Hava Hadisesi: Sağanak Yağmur 
Bulutluluk: 2000 Ft’te Parçalı, 3000 Ft’te kapalı bulutluluk bekleniyor. 

TEMPO 1420/1422: Ayın 14’ü 20:00Z’dan ayın 14’ü 22:00’ya kadar geçici olarak 
Görüş: 1000 M 
Hava Hadisesi: Orajla birlikte yağmur bekleniyor. 
PROB30 1500/1502 : Ayın 15’İ 00:00Z’dan ayın 15’ü 02:00’ya kadar yüzde 30 olasılıkla, 
Hava hadisesi: Yağmur 
Bulutluluk: 5000 Ft’te parçalı bulutluluk bekleniyor.  

5.2.3 SIGMET 

SIGMET mesajları, uçuş faaliyetleri üzerinde etkisi olan hava olaylarını kapsar. Bu mesajlar 
pilotların ve havacılıkla ilgili diğer personelin bilgisine sunulmak üzere hazırlanır ve 
yayınlanır. SIGMET mesajları, Meteoroloji Gözlem Ofislerinin en önemli fonksiyonlarından 
birisidir. 

SIGMET mesajları, Meteoroloji Gözlem Ofisleri tarafından hazırlanır ve yayınlanır. SIGMET 
mesajları, meteorolojik gözetlemenin yapıldığı bölgede (FIR) meydana gelen veya meydana 
gelmesi beklenen, uçuş güvenliğini etkileyebilecek belirli hava olaylarının zaman ve yer 
içerisindeki oluşumunu ve gelişimini kapsayacak şekilde, kısa öz olarak basit lisan ile 
hazırlanıp yayınlanan meteorolojik bilgilerdir.  

Türkiye’de Meteoroloji Gözlem Ofisi olarak tayin edilen meteoroloji ofisleri ; 

Ankara FIR için; Ankara Esenboğa Havalimanı Meteoroloji Ofisi, 
İstanbul FIR için; İstanbul Havalimanı Meteoroloji Ofisi’dir. 

SIGMET’te yer alan hadisenin şiddetindeki değişiklikler aşağıdaki kısaltmalarla belirtilir. 

• INTSF : Şiddetleniyor
• WKN : Zayıflıyor
• NC : Değişiklik Yok
• 

Örnek: 
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LTBB SIGMET 2 VALID 150520/150820 LTFM- 
LTBB ISTANBUL FIR OBSC TS OBS AT 0520Z LTBS MOV NE NC = 

Açıklaması: 

LTBB SIGMET 2 : LTBB FIR’ındaki 2 No’lu SIGMET mesajı 
VALID 150520/150820 : Ayın 15’I 05:20’den 08:20Z’ya kadar geçerli 
LTFM: İstanbul Meteoroloji Gözlem Ofisi tarafından hazırlanıp yayınlanmıştır, 
LTBB ISTANBUL FIR: FIR adı 
OBSC TS: Münferit oraj 
OBS: gözlemlenmiştir/rasat edilmiştir. 
AT 0520Z : 05:20Z saatinde 
LTBS MOV NE NC: Dalaman üzerinde değişiklik olmaksızın Kuzey doğuya hareket 
etmektedir. 

5.3 VOLMET YAYINLARI 

Uçuş sırasında uçağa sağlanan meteorolojik bilgi. VOLMET (D–VOLMET), mevcut hava 
alanı rutin meteoroloji raporları (METAR) ve hava alanı özel meteoroloji raporları (SPECI), 
havaalanı tahminleri (TAF) ve SIGMET’in data bağlantısı aracılığıyla sağlanmasıdır.  

Sürekli ve tekrarlayıcı ses yayınları ile belirli bir frekans üzerinden mevcut METAR, SPECI, 
TAF ve SIGMET’in uygun şekilde sağlanmasıdır. 

-SON- 
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1  MEYDAN KONTROL KULESİNİN FONKSİYONLARI 
 

Meydan kontrol kuleleri, meydan ve civarındaki hava trafiğinin emniyetli, düzenli (sıralı) ve 
hızlı akışını sağlamak amacıyla kontrolleri altındaki uçaklara bilgi ve müsaadeler vererek,  
 

a) Meydan trafik paternleri dâhil olmak üzere belirlenmiş sorumluluk sahasında uçan 
uçakların birbirleriyle, 

b) Manevra sahasında hareket etmekte olan uçakların birbirleriyle, 
c) İniş ve kalkış yapan uçakların birbirleriyle, 
d) Manevra sahasında hareket eden uçakların araçlarla, 
e) Manevra sahasındaki uçakların mânialarla, çarpışmalarını önlemekle sorumludur. 

 
Meydan kontrol ünitesinde görevli hava trafik kontrolörleri, meydan ve civarındaki tüm uçuş 

faaliyetlerinin yanı sıra manevra sahasındaki araç ve personeli devamlı olarak gözlemlemekle 
sorumludur. Bu gözlem faaliyeti gözle izleyerek veya düşük görüş şartlarında mevcutsa yer 
gözlem radarıyla sağlanabilir. 

Meydan trafiği, ATM 4444 dokümanında belirtilen kaide ve usuller ile D.H.M.İ. tarafından 
belirlenen kurallara uygun olarak idare edilmelidir. Ayrıca bir kontrol bölgesinde birden fazla 
meydan varsa bu meydanların trafiklerinin ve trafik paternlerinin birbirleriyle çakışmayacak 
şekilde koordinasyonu yapılmalıdır. 
 
1.1 MEYDAN KONTROL HİZMETİNDE FARKLI KONTROL YA DA ÇALIŞMA 

POZİSYONLARI 
 

Meydan Kontrolörü (Aerodrome Controller): Pist üzerindeki operasyonlardan ve meydan 
kontrol kulesinin sorumlu olduğu sahada uçan uçaklardan sorumludur. 
 
Yer Kontrolörü (Ground Controller): Pist hariç manevra sahasındaki trafiklerden sorumludur. 
 

Müsaade verme pozisyonu (Clearance Delivery Position): Motor çalıştırma ve IFR trafiklere 
ATC müsaadesi vermekten sorumludur.   
 
 

 
1.2  MEYDAN KONTROL KULELERİ TARAFINDAN SAĞLANAN UYARI-İKAZ 

HİZMETLERİ 
 

Meydan Kontrol Kuleleri, aşağıda belirtilen durumlarda arama kurtarma ve itfaiye birimlerini 
ikaz etmekle sorumludur; 
 
1. Meydan veya civarında uçak kazası olduğunda, 
2. Meydan kontrol ünitesinin sorumluluk sahasına girmiş veya girecek emniyeti azalmış veya 

azalacağı bilgisi alınmış uçak olduğunda, 
3. Uçuş ekibince talep edildiğinde, 
4. Diğer gerekli ve zorunlu hallerde. 
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Arama Kurtarma ve itfaiye birimlerine verilecek bilgiler, uygulamayla ilgili prosedürler yerel 
(lokal) talimatlara uygun olarak iletilir ve içeriği üniteler arası anlaşma mektupları ile belirlenir. 
 

Ana hatları ile aktarılması gereken bilgiler; 

 
1. Uçak tipi, 
2. Acil durumun türü, 
3. Uçaktaki kişi sayısı (mümkün olduğunda),  
4. Tehlikeli madde taşıyıp taşımadığı, taşıyorsa tehlikeli maddenin muhteviyatı. 

 
Meydan Kontrol Kulesine devredildikten sonra meydan kontrol kulesi ile temas etmemiş veya 

bir kez temas ettikten sonra radyo bağlantısı kesilmiş uçaklar, beklenen iniş zamanından 5(beş) 
dakika sonrasına kadar inişini gerçekleştirmediğinde bu durum; 
 
1. Yaklaşma Kontrol Ofisine (APP), 
2. Saha Kontrol Merkezine (ACC), 
3. Uçuş Bilgi Merkezine (FIC), 
4. Kurtarma Koordinasyon Merkezine veya ilgili alt birimlere bildirilir. 

 
 

1.3 CİHAZLARIN VE S.S YARDIMCILARININ ÇALIŞMA DÜZENLERİNDEKİ 
AKSAKLIKLAR VEYA ÇALIŞMAMA DURUMLARI 

 
Meydan Kontrol Kuleleri; meydan trafiğine rehberlik eden ışıklandırma, teçhizat ve hava 

trafik kontrol hizmet yardımcılarından (SSYC) herhangi birinin bozulması veya normal dışı 
çalışması gibi durumlarda ilgili birime ve uçuş ekibine bilgi verecektir. 
 
 

2  KULLANILAN PİSTİN SEÇİMİ 
 
 

Aktif pist (runway-in-use): Meydan Kontrol Ünitesi tarafından, belirli bir zaman diliminde 
meydana iniş ve kalkış yapması beklenen uçakların tipleri için kullanıma en uygun bulunan pist 
veya pistlerdir. 
 

Bağımsız bir pist aktif pist olarak belirlenebildiği gibi birden fazla pist de iniş ve kalkış 
trafikleri için aktif pist olarak belirlenebilir. 
Ø Meydan Kontrol Ünitesi, kullanılacak pistin seçiminde aşağıda belirtilen faktörleri göz önüne 
almalıdır: 
 
1. Yer rüzgârının yönü ve hızı,   
2. Meydan trafik paternleri,   
3. Pistlerin uzunlukları, 
4. Mevcut yaklaşma ve iniş yardımcı cihazları, sistemleri. 
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Normal olarak, uçaklar her zaman rüzgâr içine iniş ve kalkış yapacaktır. Ancak aşağıda belirtilen 
nedenlerden dolayı (rüzgâr içine olmayan) ters pist kullanmak gerekebilir: 
 

1. Uçuş emniyeti, 
2. Pistlerin konfigürasyonu, 
3. Meteorolojik şartlar, 
4. Mevcut aletli yaklaşma usulleri, 
5. Hava trafik şartları. 

 
 

Uçuşun ilk kalkış ve son yaklaşma safhalarında gürültünün azaltılması için uçakların mümkün 
olduğunda gürültü bakımından hassasiyete sahip bölgelerden kaçındırılması amacıyla iniş ve 
kalkış operasyonuna uygun bir pist tahsis edilebilir. 

ILS gibi uygun bir süzülüş hattı yardımcısı veya VMC şartlardaki operasyonlar için VASIS 
tesis edilmemiş pistler gürültünün azaltılması için iniş pisti olarak seçilmemelidir. 

Kaptan pilot emniyet gerekçelerini ileri sürerek gürültünün önlenmesi sebebiyle teklif edilen 
pisti kabul etmeyebilir. 

 
Ø Aşağıdaki koşullarda gürültünün azaltılması, bir pistin seçilmesinde belirleyici faktör 

olmamalıdır; 
a) Pist yüzey koşullarına olumsuz etki eden faktörlerin oluşması (kar, sulu kar, buz, su, çamur, 

lastik, yağ veya diğer maddeler…), 
b) İniş koşulları için; 

1) Bulut tavanı meydan rakımı üzerinde 150m (500ft)’in altında veya görüş 1900m’den az 
olduğunda veya 

2) Eğer yaklaşma (prosedürü) meydan rakımı üzerinde 100m(300ft)’lik dikey minimanın 
kullanılmasını gerektirirse ve 

i. Bulut tavanı meydan rakımı üzerinde 240m(800ft)’den az veya 
ii. Görüş 3000m den az ise, 

c) Kalkış için görüş 1900m den az ise, 
d) Wind shear rapor edildiğinde veya beklentisi olduğunda ya da iniş-kalkışı etkileyecek cb 

(oraj) beklendiğinde ve 
e) Hamlesi dâhil yan rüzgâr bileşeni 28km/h(15kt)’yi aştığında ya da hamlesi dâhil arka rüzgâr 

bileşeni 9km/h(05kt)’yi aştığında. 
 

2.1  MEYDAN KONTROL KULESİYLE İLK TEMAS 
 

Meydan kontrol ünitesi ile ilk temasta uçağın aktaracağı bilgiler şunları içermelidir: 
 

a) Aranan istasyonun çağrı adı, 
b) Uçağın çağrı adı (‘heavy wake turbulance’ kategorisine sahipse ‘HEAVY’ sözcüğü ile 

belirtilmesi), 
c) Uçağın pozisyonu ve 
d) Meydan kontrol ünitesi tarafından talep edilen ilave bilgiler. 
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2.2  MEYDAN KONTROL ÜNİTESİNİN UÇAKLARA VERMESİ 
GEREKEN BİLGİLER 

2.2.1 MOTOR ÇALIŞTIRMA ZAMAN USULLERİ  
 

Motor çalıştırma zaman usulleri (Kalkış Sıralaması) aşağıdaki durumlarda gerek görülürse 
uygulanmalıdır: 
1. Manevra sahasındaki aşırı yığılma ve gecikmeleri önlemek için, 
2. ATFM düzenlemelerinin olması durumunda (ATFM Slot’u varsa). 

 
Motor çalıştırma zamanı usulleri yerel anlaşmalarla düzenlenir. Meydan çalışma talimatları 

(yönergelerinde) detaylı bilgi bulunabilir. Bu konudaki uygulamalar işbaşı eğitiminde 
öğretilmelidir. 
 

Kalkış trafikleri için motor çalıştırma zamanının ne zaman ve nasıl hesaplanacağını ve uçağa 
verileceğini belirleyen kriterler ve şartlar:  
 

Ø Bir uçak için ATFM düzenlemesi söz konusuysa slot zamanıyla uygun bir motor 
çalıştırma müsaadesi verilmelidir. 

Ø Kalkış trafiğinin trafik şartlarından dolayı gecikmesinin ilgili ATS Otoritesinin (Hava 
Trafik Kontrolörünün) belirlediği zamandan daha az olacağı tahmin ediliyorsa pilota kendi 
sorumluluğunda motor çalıştırma müsaadesi verilmelidir. 

Ø Kalkış trafiğinin trafik şartlarından dolayı gecikmesinin ilgili ATS otoritesinin (Hava 
Trafik Kontrolörünün) belirlediği zamandan daha fazla olacağı tahmin ediliyorsa Meydan Kontrol 
Ünitesi motor çalıştırma talep eden uçağa muhtemel motor çalıştırma zamanı vermelidir. 

Ø Motor çalıştırma müsaadesi verilmemesi sadece ilgili ATS otoritesinin (Hava Trafik 
Kontrolörünün) belirlediği şartlar ve durumlar altında mümkün olabilir. Eğer verilmiyorsa pilota 
bunun nedeni söylenmelidir. 

Ø Motor çalıştırma zamanı usulleri uygulanmıyorsa pilot motor çalıştırma talep ettiğinde 
muhtemel kalkış zamanı verilmelidir. 
 

2.2.2 TÜRKİYE AIP’ SİNDE MOTOR ÇALIŞTIRMA İLE İLGİLİ BELİRTİLEN 
HUSUSLAR  

 
Hava trafik yoğunluğu veya muhabere yavaşlığı dolayısıyla meydana gelen gecikmeler 

sebebiyle vuku bulan, kalkan uçaklarla ilgili gecikmelerin yarattığı fazla yakıt sarfiyatını 
azaltmak, düzenli bir hava trafik akışı sağlamak, gerek hava sahasından ve gerekse manevra 
sahasından en emniyetli ve en etken tarzda faydalanmak için aşağıda belirtilen usuller 
uygulanacaktır: 

 
a) IFR olarak kalkış yapacak olan türbin motorlu jet veya türbin motorlu pervaneli uçak 
pilotları, planlanan kalkış zamanından tahminen on beş (15) dakika önce motor çalıştırmak için 
müsaade isteğinde bulunacaklardır, 
b) Hiçbir şekilde, planlanan kalkış zamanına nazaran otuz (30) dakikadan daha önce motor 
çalıştırma isteğinde bulunulmayacaktır, 
c) Motor çalıştırma isteği esnasında pilot, planlanan kalkış zamanını bildirecektir, 
d) Motor çalıştırma ve daha sonra verilecek taksi müsaadesinde pilot tarafından tespit edilen 
muhtemel kalkış zamanı esas alınabilir, bu nedenle muhtemel kalkış zamanına riayet 
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edilecektir. Motor çalıştırma müsaadesinin verilişinde, bilinen veya beklenen trafik 
gecikmeleri esas alınmaktadır. Bu sebeple, bu müsaadenin verilişi, o uçağa kalkış 
sıralamasında veya kalkışta öncelik verilmesini gerektirmez, 
e) Motor çalıştırma müsaadesi taksi müsaadesi anlamına gelmez, 
f) Beklenen gecikme 15 dakikadan az ise uçağa motor çalıştırma zamanı, 
 
‘Gecikme olmayacak motorlarınızı saat ...........de/da çalıştırın, o andaki sühunet (Eğer ATIS ile 
verilmemişse), kalkışınızı (zaman........de/da) yapmak üzere planlayın.’ 
 
g) Beklenen gecikme 15 dakikadan fazla ise muhtemel motor çalıştırma zamanı doğru zaman 
ile birlikte verilmelidir. 

 
‘Muhtemel motor çalıştırma müsaade saatiniz..... (Zaman), (şimdiki) saat.........’ 

 

2.2.3 MEYDAN SLOTI KAPSAMINA GİREN UÇUŞLAR 
 

Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin yolcu ve / veya kargo taşımacılığı için; 
1) Tarifeli uçuşlar, 
2) Charter uçuşlar, 
3) İlave uçuşlar, 
4) Planlı teknik inişler için 2 saat konaklamayı geçen uçuşlar. (2 saate kadar olan teknik 
 inişlerde tam koordinasyon uygulanan havalimanlarında SCR formatında slot başvurusu 
 yapılacak, başvuru saatleri aynen kabul edilecektir.) 
 
 
 

2.2.4 MEYDAN SLOTI KAPSAMINA GİRMEYEN UÇUŞLAR  

 

1. VIP uçuşları, 
2. Ambulans uçuşları, 
3. Yardım uçuşları, 
4. Devlet hava araçlarının gerçekleştireceği uçuşlar (Askeri, gümrük ve güvenlik), 
5. Tarifeli sefer yapmayan standart koltuk sayısı 12 veya daha küçük hava araçları, 
6. Teknik açıdan uçuş yapması mümkün olamayan uçaklara yedek parça getirmek amacıyla 

gelen uçaklar.  
 
NOT: Yukarıda belirtilen uçuşlar için tam koordinasyon uygulanan havalimanları için SCR/SMA 
formatında slot başvurusu yapılacak, başvuru saatleri aynen kabul edilecektir.  
 
 

2.2.5 ATFM (AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT) 

 

Hava trafik kapasitesinin maksimum oranda kullanılmasını sağlayarak güvenli, düzenli ve hızlı 
bir trafik akışı oluşturmak amacıyla verilen bir hizmettir. 
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Her ACC ünitesinde ATFM olaylarını yürütmek ve ATC ile uçak işleticileri ve CFMU arasındaki 
irtibatı sağlamak üzere bir FMP (Flow Management Position) tesis edilmiştir. 

 
Ø Uçakların kalkışlarının, kalkış slotlarına (CTOT) uygunluğu ATC üniteleri tarafından 
sağlanacaktır. Kalkış slotu olup, uygun olmayan bir zamanda motor çalıştırma isteyen uçaklara 
motor çalıştırma müsaadesi verilmeyecektir. 
 
Ø Kalkış meydanlarında kalkış sıralamasını organize etmek amacıyla ATC üniteleri tarafından 
slot tolerans değeri CTOT (-5 ; +10 dakika)  kullanılabilir. 

 
Ø ATC üniteleri ayrıca iyileştirilmiş bir CTOT için koordine kurulmasında (REA mesajı) uçak 
işleticilerine yardımcı olmalıdır. 

 

2.2.6 ATFM SLOT MUAFİYETİ OLAN UÇUŞLAR 
 

1. Devlet başkanı veya aynı statüdeki kişileri taşıyan uçuşlar, (STS/HEAD) 
2. Arama- kurtarma hizmeti yürüten uçuşlar, (STS/SAR) 
3. Uçuş planında ilgili otorite tarafından ‘STS/ATFMX’ ibaresini kullanmasına izin verilen 

uçuşlar, 
4. Firefighting (STS/FFR), medical evacuation (STS/MEDEVAC). 

 
Ø Uçuş planının 18. hanesine ‘STS/ATFMX’ ibaresini yerleştirmek isteyen uçuşlar, 

minimum 2 saat önceden meydan otoritesi veya FMP’lere başvuracaklardır. 
 
Ø STS/HUM, STS/HOSP, STS/STATE, STS/ALTRV, STS/FLTCK, STS/HAZMAT, 

STS/MARSA, STS/NONRVSM ibaresini kullanan uçaklar ATFM slotlarından muaf değildir. Bu 
ibareler sadece uçuşun ATC tarafından özel bir muameleye tabi tutulması için konulur.  
(Bakınız www.cfmu.eurocontrol.int ) 

 
Türkiye AIP’sine göre STS/ATS tarafından özel hizmete tabi tutulan uçuşlar (Arama ve 
Kurtarma Görevi gibi) aşağıda belirtilmiştir: 
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3  MEYDAN BİLGİSİ VE METEOROLOJİK BİLGİLER 
 

3.1  KALKIŞ İÇİN TAKSİYE BAŞLAMADAN ÖNCE UÇAĞA VERİLMESİ GEREKEN 
BİLGİLER 

 
Uçak kalkış için taksiye başlamadan önce, ATIS veya başka kanalla alındığının pilot 

tarafından teyit edilmesi hariç, aşağıdaki bilgiler belirtilen sıraya uygun olarak verilmelidir: 

1. Kullanılan pist, 
2. Yer rüzgârının yönü ve şiddeti [önemli varyasyonlarıyla (değişken, hamle)],   
3. QNH değeri veya pilot talep ettiğinde QFE değeri, 
4. Hava sıcaklığı (türbin motorlu uçaklar için), 
5. Kalkış ve tırmanma yönündeki görüş değeri veya RVR değerleri, 
6. Doğru zaman. 

3.2  KALKIŞTAN ÖNCE UÇAĞA VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER 
 

1. Yer rüzgârının yönünde ve hızında görülen önemli değişiklikler, sıcaklık, görüş ve 
gerekiyorsa RVR değeri, 

2. QNH basınç değeri, 
3. Uçak tarafından önceden alınmış olduğu bilinen durumlar hariç, kalkış ve tırmanma hattındaki 

önemli meteorolojik hadiseler. 
 

Not: Bu kapsamdaki önemli meteorolojik hadiseler; kalkış ve tırmanma hattında oluşmuş veya 
oluşması beklenen kümülenembüs (Cb) bulutları, şimşekli fırtına, orta şiddette veya şiddetli 
türbülans, wind shear, dolu, orta şiddette veya şiddetli buzlanma, şiddetli kasırga dalgası, donmuş 
yağmur veya kar, şiddetli dağ dalgaları, kum fırtınası, toz fırtınası, tipi, kasırga ve hortumdur.  
 

3.3 İNİŞTEN ÖNCE UÇAĞA VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER  
 

Önceden almış olduğunun bilindiği durumlar hariç, uçak trafik paternine girmeden önce veya 
son yaklaşma safhasına girmeden aşağıdaki bilgiler sırasıyla verilir; 
1. Kullanılan pist, 
2. Yer rüzgârı, yönü ve şiddeti (önemli bileşenleriyle), 
3. QNH basınç değeri veya pilot talep ettiğinde QFE basınç değeri, 
4. İniş hattında oluşmuş veya oluşması beklenen kümülonimbüs (Cb) bulutları, şimşekli fırtına, 

orta şiddette veya şiddetli türbülans, wind shear, dolu, orta şiddette veya şiddetli buzlanma, 
şiddetli kasırga dalgası, donmuş yağmur veya kar, şiddetli dağ dalgaları, kum fırtınası, toz 
fırtınası, tipi, kasırga, hortum. 

5. Görüş veya ölçülmüşse RVR değerleri ve frenleme değerleri. 
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3.4 YER RÜZGÂRI DEĞİŞİKLİKLERİ 
Son yaklaşmaya gelen uçaklara yer rüzgârının bileşenlerinde meydana gelen önemli 

değişiklikler aşağıdaki kriterlere göre aktarılır; 
 
-Ortalama Karşı Rüzgar Bileşeni:…………….10 kt (19km/h), 
-Ortalama Arka Rüzgar Bileşeni:……………...2 kt (4km/h), 
-Ortalama Yan Rüzgar Bileşeni:……………….5 kt (9km/h) ve üzeri. 
 
Not: Yer rüzgârı, piste göre yerden 10 metre yükseklikte anemometre veya anemograf ile ölçülür. 
(Türkiye AİP Gen3.5 Bölüm4.3.1) 
 

3.5 İLGİLİ LOKAL TRAFİK BİLGİSİ(ESSENTIAL LOCAL TRAFFIC INFORMATION) 
 
İLGİLİ LOKAL TRAFİK: Manevra sahası üzerinde veya yakınındaki uçak, araç, personel veya 
meydan civarında uçan ve diğer trafiğe tehlike teşkil edebilecek trafiklerdir. 
İlgili lokal trafik bilgisi; emniyet nedeniyle veya uçak tarafından talep edildiğinde, Meydan 

Kontrolörü tarafından direk olarak veya Yaklaşma Kontrol Hizmeti veren ünite aracılığıyla 
zamanında uçağa verilmelidir. Bu bilgi, ilgili trafiğin kolay tanınmasını sağlayacak şekilde 
verilmelidir. 
İlgili trafik bilgisi şunları içermelidir;  
 
1. İlgili uçağın tipi, 
2. Trafiğin yönü, 
3. Uçağın seviyesi. 
 

3.6  PİST İHLALİ VEYA ENGELLİ PİST (RUNWAY INCURSION OR OBSTRUCTED 
RUNWAY) 

Meydan Kontrolörü, kalkış veya iniş müsaadesi verdikten sonra pist üzerinde uçağın 
emniyetini etkileyecek herhangi bir pist ihlali (uçak, araç, insan vb.) veya engel (hayvan, kuş 
sürüleri, FOD v.b.) tespit ederse; 
1. Uçağa, bu durum pist üzerindeki yeri ile birlikte bildirilmelidir, 
2. Uçak kalkış için koşturmaya başlamamış ise kalkış müsaadesi iptal edilmelidir, 
3. İnecek uçağa pas geçme talimatı verilmelidir. 

Ø Koşturan uçağın kalkışının durdurulması veya teker koyduktan sonra pas geçiş talimatının 
verilmesi uçağın pistten çıkmasına, düşük irtifalardan pas geçiş talimatı verilmesi ise uçağın 
kuyruğunun yere çarpmasına neden olabilir. Her durumda, uçağa verilen performansı zorlayıcı 
talimatlar zamanlama açısından çok önemlidir ve son karar kaptan pilota aittir. 

 
Ø Pist ihlali, pist üzerinde veya civarında iniş kalkışı engelleyici bir hadise (uçak, araç veya 

insan) gözlemlenmesine denir. Bu durumda pilot ve kontrolör ICAO hava trafik hadise formu 
(ICAO model air traffic incident report form) doldurmak zorundadır. (ATM 4444 Appendix 4) 

 
Ø Kalkış için pist içinde 90 saniyeden fazla bekleyecek uçaklara line up (piste giriş) 

müsaadesi verilmemelidir. 
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3.7  MANEVRA SAHASINDA POZİSYON BELİRSİZLİĞİ 
 
1. Aşağıda 2. şıktaki durumun sağlanması hariç pilot uçağın manevra sahasındaki pozisyonuyla 

ilgili şüpheye düşerse zaman kaybetmeksizin; 
a) Uçağı durdurmalı ve 
b) Aynı zamanda uygun bir ATS ünitesini (meydan kontrolörünü veya yer kontrol ünitesini) en 
son bilinen pozisyonuyla birlikte içinde bulunulan durumdan haberdar etmelidir. 
 
2. Pilot manevra sahasındaki pozisyonundan emin değil ancak pist içerisinde olduğunun farkına 

varırsa vakit geçirmeksizin; 
 
a) Meydan kontrol ünitesine içinde bulunduğu durumu son bilinen pozisyonu ile birlikte 
bildirmelidir, 
b) Meydan kontrol ünitesi tarafından aksi bildirilmedikçe mümkün olan uygun ve en yakın taksi 
yoluyla hızlı bir şekilde pisti terk etmeli ve 
c) Uçağı durdurmalıdır. 
 
Ø Araç şoförü manevra sahasında aracının pozisyonu ile ilgili şüpheye düştüğünde zaman 

kaybetmeksizin; 
 
a) Uygun bir ATS ünitesine (meydan kontrolörü veya yer kontrol ünitesine) son bilinen 
pozisyonu ile birlikte içinde bulunduğu durumu iletmeli, ilgili ATS ünitesi tarafından aksi 
bildirmedikçe hızlı bir şekilde iniş sahasını, taksi yolunu veya manevra sahasının diğer bölümünü 
emniyet mesafesi sağlanacak şekilde terk etmeli,  
b) Aracını durdurmalıdır. 
 
Ø Meydan kontrolörü bir uçağın veya aracın manevra sahasında kaybolduğunun veya 
pozisyonunda belirsizlik olduğunun farkına varırsa zaman kaybetmeden uçağın veya aracın 
pozisyonunu belirlemeye yardımcı olmalı ve gerekli emniyet tedbirlerini almalıdır. 

 
 
 

4  DÜMENSUYU TÜRBÜLANSI (WAKE TURBULENCE) VE JET 
AKIMI (JET BLAST) TEHLİKELERİ 

 
4.1 KUYRUK TÜRBÜLANSI KATEGORİLERİ 
 

Kuyruk türbülansı ayırma minimaları uçakların sertifikalandırılmış maksimum kalkış 
ağırlıklarına göre üç kategoriye ayrılır: 

 
a) LIGHT - HAFİF: Azami kalkış ağırlığı 7000 kg veya daha az olan hava aracı tipi için, 
b) MEDIUM - ORTA: Azami kalkış ağırlığı 136000 kg’ dan az, 7000 kg’dan fazla olan hava 

aracı tipi için, 
c) HEAVY - AĞIR: Azami kalkış ağırlığı 560000 kg’ dan az, 136000 kg’dan fazla olan hava 

aracı tipi için, 
d) JUMBO - SUPER: Azami kalkış ağırlığı 560000 kg’ dan fazla olan hava aracı tipi için 

belirlenmiştir. 
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4.2 İNİŞE GELEN UÇAKLAR 
 

1) Heavy uçağın arkasından Medium uçak inecekse 2 dakikalık, 
2) Heavy veya Medium uçağın arkasından Light uçak inecek ise 3 dakikalık wake turbulance 
ayırması uygulanır. 
 
4.3 KALKAN UÇAKLAR  
 
1) Heavy uçağın arkasından Medium veya Light, 
2) Medium uçağın arkasından Light uçak kalkarsa; 
a) Uçaklar aynı pisti kullanıyorlarsa, 
b) Kesişen pistlerde arkadan kalkan uçak öndeki uçağın kalkış hattını aynı seviyede veya 1000ft 
(300m) altından kat edecekse, 
c)  Merkez hatları 760m (2500ft) ya da daha fazla olan paralel pistler kullanılıyorsa arkadan 
kalkan uçak öndeki uçağın kalkış hattını aynı seviyede veya 1000ft (300m) altından kat edecekse 
2 dakikalık (wake) kuyruk türbülans ayırması uygulanır. 
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3) Heavy uçağın ardından kalkan Medium veya Light ve Medium uçağın ardından kalkan Light 

uçak; 
a) Arkadaki uçak aynı pisti kullanarak kavşak kalkışı yapacak ise, 
b) Merkez hatları 760m (2500ft)’den az olan pistlerden arkadaki uçak kavşak kalkışı 

yapacaksa 3 dakikalık kuyruk türbülansı ayırması uygulanır. 
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4) Eğer kaydırılmış eşik uygulaması var ise;  
 
a) İnen heavy uçağın ardından medium veya light uçak kalkacaksa ya da inen medium uçağın 

arkasından Light uçak kalkacaksa, 
b) Kalkan heavy uçağın ardından medium veya light inecekse ya da kalkan medium uçağın 

ardından light uçak inecekse 2 dakikalık kuyruk türbülansı ayırması uygulanır. 
 
5) Ters pist uygulaması varsa; 

 
a) Alçak yaklaşma yapan ya da pas geçen heavy uçağın arkasından ters pistten medium veya 

Light uçak kaldırılacaksa, 
b) Alçak yaklaşma yapan ya da pas geçen medium uçağın arkasından ters pistten light uçak 

kaldırılacaksa, 
c) Aynı piste veya merkez hatları 760m (2500ft)’den az olan paralel pistlerde ters yönlerden 

uçak kaldırılırken  2 dakikalık  kuyruk türbülansı ayırması uygulanır. 
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Ø Meydan Kontrolörü, yukarıda belirtilmiş durumlarda kuyruk türbülansı (wake turbulence) 
ayırma minimalarını uygular. Kuyruk (wake) türbülans ile ilgili sorumluluk pilotta ise (görerek 
yaklaşma da olduğu gibi) meydan kontrolörü sadece wake türbülansın yol açabileceği tehlike ile 
ilgili tavsiye hizmeti verir. 

 
Ø Kuyruk türbülansının (wake türbülansın) yol açacağı muhtemel tehlikeli durumları 

önceden tamamen belirlemek mümkün olamaz. Dolayısıyla kontrolöre bu tavsiye hizmetini her 
seferinde eksiksiz bir şekilde yerine getirme sorumluluğu yüklenemez. 

 
Ø Hava trafik kontrolörü, taksi veya iniş/kalkış yapan uçağa müsaade ve talimatlar verirken 

özellikle kesişen pistler kullanılıyorsa meydanda çalışan araçlara ve personele de tehlike 
oluşturabilecek jet akımı (jet blast) ve pervane akımını (slipstream) da hesaba katmalıdır. 

 
Ø Belirli bir etki alanı oluşturan jet akımı ve pervane akımları, bu etki alanı içine giren 

personel, araç veya diğer uçaklara zarar verecek şiddette kuvvetli rüzgâr oluşturabilir. 
 
 
4.4 DÜMEN SUYU TÜRBÜLANSI RADARSIZ UZUNLAMASINA AYIRMA 

TAHDİTLERİ 
 
 
İlgili ATC ünitesi aşağıda belirtilen uçuşlar arasında dümen suyu türbülansı ayırmalarını 

sağlamak zorunda değildir. 
 
a) Heavy ya da Medium uçağın ardından aynı piste inecek olan VFR uçak için, 
b) Görerek yaklaşma yaparak inişe gelen IFR uçaklardan arkadaki uçak öndeki uçağı takip 
ettiğini rapor etmiş ve ATC tarafından bu uçağa yaklaşma sıralaması verilmişse. 
 

Ø Bu durumlarda gerekli emniyet mesafesini muhafaza etmek kaptan pilotun 
sorumluluğundadır. Pilot eğer bu mesafeyi koruyamıyorsa ATC ünitesini bilgilendirecektir. 

 
 
4.5 UÇAKTAKİ ANORMAL GÖRÜNÜM VE DURUMLAR 

Bunlar: 
1. İniş takımı hiç açılmamış ya da sadece bir kısmının açılmış olması, 
2. Uçaktan olağan dışı duman çıkması gibi durumlardır. 
 

Ø Kontrolör tarafından bu durumlardan herhangi biri görülmüş veya kendisine rapor edilmiş 
ise ilgili trafik gecikmeksizin ikaz edilecektir. 

 
Ø Kalkışta uçağın zarar görmüş olabileceğinden şüphelenen pilotun talebi üzerine hiç 

gecikmeksizin kullanılan pist kontrol ettirilmeli ve en hızlı şekilde pilota herhangi bir uçak, kuş 
veya hayvan kalıntısı olup olmadığına dair bilgi verilmelidir. 
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5  İLGİLİ MEYDAN ŞARTLARI BİLGİLERİ 
(ESSENTIAL AERODROME INFORMATION CONDITIONS) 

 
 
Bu bilgiler, operasyonu sırasında hareket sahasını veya bu sahayla bağlantılı bölgelerden herhangi 
birini kullanacak uçağın emniyetli geçişini engelleyebilecek diğer bölümlere ait bilgilerdir. 

Kullanılan pistle bağlantısı olmayan bir taksi yolu üzerindeki bakım, onarım ve inşaat çalışmaları 
yakınından geçecek uçak hariç, bu bölgeyi kullanmayacak diğer uçaklar için ilgili meydan bilgisi 
değildir.  
 
5.1  İLGİLİ MEYDAN ŞARTLARI BİLGİLERİNİN KAPSAMI 
 
1) Hareket sahası üzerinde veya çok yakınındaki bakım ve onarım çalışmaları, 
2) Pistte, taksi yolunda veya apronda işaretlenmiş olsun veya olmasın kırık/pürüzlü yüzeyler, 
3) Pist, taksi yolu veya apron üzerindeki kar, sulu kar ve buz, 
4) Pist, taksi yolu veya apron kenarındaki kar yığınları, 
5) Pist, taksi yolu veya apron üzerindeki su birikintisi, 
6) Diğer geçici tehlikeler (park etmiş uçak, havadaki veya yerdeki kuşlar), 
7) Meydan aydınlatma sisteminin hepsinde veya bir kısmındaki arıza ya da çalışmama durumu, 
8) Diğer uygun bilgiler. (Meydanın özel durumuna göre yukarıdaki bilgilere ilave olarak 
verilmesi gereken bilgiler) 
 
NOT: Apronlar ile ilgili güncellenmiş bilgilerin meydan kontrol ünitesinde görevli hava trafik 
kontrolörü tarafından her zaman bilinmesi mümkün olmayabilir. Meydan kontrol ünitesinin 
apronlar ile ilgili sorumluluğu, apron görevlisinin ilettiği bilgileri uçağa vermekle sınırlıdır. 
 

Ø İlgili meydan şartları bilgisi; uçağın bu bilginin tamamını veya bir kısmını başka bir 
kaynaktan (NOTAM, ATIS yayını veya uygun işaretlemelerin gözlemlenmesi) aldığı durumlar 
hariç, her uçağa doğru şekilde faydalanabileceği en uygun zamanda verilmeli ve olumsuz koşullar 
mümkün olduğu kadar açık ve net ifade edilmelidir. 

 
Ø Eğer manevra sahasında uçağın emniyetini etkileyebilecek önceden bildirilmemiş bir 

durum kontrolör tarafından gözlenir veya kendisine rapor edilirse ilgili meydan otoritesine bilgi 
verilir ve manevra sahasının ilgili bölümündeki uçuş faaliyetleri ikinci bir ikaza kadar durdurulur. 
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6  MEYDAN TRAFİĞİNİN KONTROLÜ 
 

Bir uçağın kokpitinden sağlanan görüş normal olarak sınırlı olacağından, kontrolör görsel 
algılama, tanıma ve gözlemlerini uçuş ekibinin kullanabilmesi için kısa, öz ve tam olarak freyz 
içerisinde talimat olarak aktarmalıdır. 

6.1 UÇAĞIN MEYDAN TRAFİK VE TAKSİ PATERNLERİNDEKİ BELİRTİLMİŞ 
POZİSYONLARI 

 
Aşağıdaki trafik ve taksi paternindeki pozisyonlar, uçağın normal olarak meydan kontrol 

ünitesi tarafından verilen müsaade ve talimatları aldığı pozisyonlardır. Uygun müsaadelerin 
verilebilmesi için uçaklar dikkatle izlenmeli ve bu pozisyonlara yaklaşırken müsaadeler 
gecikmeden ve mümkün oldukça uçağın talep etmesi beklenilmeden verilmelidir. 
 
Pozisyon 1.  Uçağın kalkış için, motor çalıştırma ve taksi müsaadesi istediği yerdir. Kullanılan 

pist ve taksi müsaadesi bu noktada verilir. 
Pozisyon 2.  Eğer ilgili trafiği varsa, uçak bu pozisyonda bekletilir. Motorların en yüksek güçte 

çalıştırılması gerekiyorsa normal olarak bu pozisyonda gerçekleştirilecektir. 
Pozisyon 3.  2 nolu pozisyonda verilmemişse kalkış müsaadesi bu pozisyonda verilir. 
Pozisyon 4. Mümkünse, iniş müsaadesi burada verilir. 
Pozisyon 5.  Aprona taksi müsaadesi verilir. 
Pozisyon 6.  Gerekiyorsa park yeri bilgisi burada verilir. 
 
Not: Bir aletli yaklaşma usulünü uygulayarak gelen uçağın, iniş pistine görerek yaklaşma yapması 
gerekmiyorsa normal olarak meydan trafik paternine son yaklaşma (final)’ da girer. 
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6.2 MANEVRA SAHASINDAKİ TRAFİK 

6.2.1 TAKSİ YAPAN UÇAĞIN KONTROLÜ  
 

Ø Kontrolör, taksi müsaadesi vermeden önce, uçağın park yerini iyi tespit etmelidir. Taksi 
müsaadeleri uçuş ekibinin doğru taksi yollarını takip etmesini sağlamak, diğer uçak ve objelerle 
çarpışmasını önlemek, uçağın yanlışlıkla kullanılan piste girme riskini en aza indirgemek amacıyla 
yeterli bilgi, kısa ve öz talimatlar içermelidir. 

Ø Eğer bir taksi müsaadesi, pistin ötesinde bir taksi limiti içeriyorsa uçağa, pisti kat etmesi 
veya piste girmeden beklemesi için verilen talimat net ve anlaşılır olmalıdır. 

Ø Meydanda kullanılan standart taksi yolları D.H.M.İ. tarafından AIP’de yayınlanmıştır. 
Ø Standart taksi yolları uygun isimlerle tanımlanmalı ve taksi müsaadelerinde kullanılmalıdır. 
Ø Standart taksi yolları yayınlanmamış ise, bir taksi güzergâhı; taksi yolu ve pist isimleri 

kullanılarak tarif edilmelidir. Diğer uçağı takip etmesi veya ona yol vermesi gibi uçağı ilgilendiren 
diğer bilgiler de taksi yapan uçağa verilmelidir. 
 

6.2.2 KULLANILAN PİST ÜZERİNDE TAKSİ 
 

Ø Hava trafiğini hızlandırmak amacıyla; diğer uçağa gecikme veya risk oluşturmayacak ise 
uçağın kullanılan pist üzerinden taksi yapmasına müsaade edilebilir. 

Ø Taksi yapan uçağın kontrolü, yer kontrol (ground control) ünitesinde çalışan hava trafik 
kontrolörü tarafından, pistteki faaliyetlerin kontrolü ise meydan kontrolörü (Aerodrome Controller) 
tarafından sağlanır. Bazı durumlarda her iki hizmette meydan kontrolörünce sağlanabilir. Ayrıca 
taksi yapan uçağın pisti kullanma müsaadesi için meydan Kontrolörüyle koordine edilip, onay 
alınmalıdır. 

Ø Meydan Kontrolörü ve Yer Kontrolörünün iki ayrı sektör olarak çalıştığı durumlarda uçak 
piste girmeden evvel, Meydan Kontrolörüne muhaberenin devri yapılmalıdır. 

Ø Pist üzerinde taksi yapan uçağın pisti terk ettiği, meydan kontrolörü tarafından gözle veya 
radarla (A-SMGCS) tespit edilemiyorsa uçaktan pisti terk ettiğini rapor etmesi istenir. Rapor, uçak 
pist bekleme pozisyonunu tamamen geçince verilmelidir. 
 

6.2.3 READBACK YAPILMASI ZORUNLU OLAN MÜSAADE VE TALİMATLAR 
 

Ø Uçuş ekibi RTF kanalıyla gönderilen ATC müsaade ve talimatların emniyet ile ilgili 
bölümlerini hava trafik kontrolörüne read-back yapmalıdır. Aşağıdaki maddelerin her zaman read-
back’lerinin yapılması zorunludur; 
a) ATC yol müsaadeleri, 
b) Herhangi bir piste giriş, iniş, kalkış, piste girmeden önce beklemesi, kat ediş, taksi ve backtrack 
(geri dönüş) müsaade ve talimatları, 
c) Kullanılan pist, altimetre, SSR kodları, seviye talimatları, uçuş başı ve sürat talimatları ile 
kontrolör tarafından verilen veya ATIS yayınları içerisinde yer alan TL(geçiş seviyesi) değerleri.                 
(ATM 4.5.7.5.1) 

Ø Koşullu müsaadeler içeren diğer müsaade ve talimatlar, anlaşıldıklarını ve 
uygulanacaklarını açıkça gösteren bir şekilde tekrarlanmalı veya doğrulanmalıdır. 
(ATM 4.5.7.5.1.1) 

Ø Read-back’ler kontrolör tarafından, uçuş ekibinin talimatı doğru aldığının tespiti ve read-
back sonucu ortaya çıkan çelişkiyi anında düzeltebilmesi için dinlenmelidir. (ATM 4.5.7.5.2) 

Ø ATS otoritesi tarafından aksi bildirilmedikçe kontrolör-pilot data hattı mesajlarının 
(CPDLC) sesli read-back yapılmasına gerek yoktur. (ATM 4.5.7.5.2.1) 

 
6.2.4 PİST BEKLEME NOKTALARI 
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Ø Bir sonraki paragrafta açıklanan şartlar veya D.H.M.İ. tarafından ilan edilmiş durumlar 

hariç, uçak kullanılan pist için, pist bekleme noktasından daha yakın bir yerde bekletilemez. 
Ø İnişe gelen uçak pist bekleme noktası hizalarını geçene kadar aktif pist başında kalkış için 

bekleyen uçağa piste giriş (line-up) müsaadesi verilmez. Kalkış için ters pist kullanılacak ise inen 
uçak pisti terk etmeden kalkış uçağına piste giriş (line-up) müsaadesi verilmez. 

 

 
 

Pist bekleme noktaları tesis edilmemiş ise;  

1) Pist 900 metre veya daha uzun ise, bekleme noktası pist kenarına 50 metre, 
2) Pist 900 metreden daha kısa ise, bekleme noktası pist kenarına 30 metre mesafede bulunur. 

 
 

6.2.5 HELİKOPTER TAKSİ USULLERİ 
 

 
Tekerlekli helikopterin veya dikine kalkış/iniş yapabilen (VTOL: Vertical Take-Off and 

Landing) hava aracının yerde taksi yapması gerektiğinde aşağıdakiler uygulanır: 
 

Ø Hava taksi yapan helikopterden yer üzerinde düşük süratle ilerlemesi istenebilir bu da 
normal olarak 20kt (37 km/s)’ın altında, yer etkili hava taksi anlamına gelmektedir. 

Ø Hava taksi yüksek ateşleme oranıyla fazla yakıt yaktırır. Ağır ve geniş helikopterler aşağıya 
doğru türbülansı önemli ölçüde arttırır. Küçük uçakların ve helikopterlerin, hava taksi yapan 
helikopterlere yakın mesafeden taksi yapmaları engellenmelidir. İniş ve kalkıştaki hafif (Light) 
uçakların, taksi yapan helikopterlerin türbülansından etkilenmemesine dikkat edilmelidir. 

 
NOT: Yerde yapılan taksi, havada yapılan taksiden daha az yakıt harcatır ve hava türbülansını en 
aza indirir. Yine de inişli-çıkışlı, kaldırma kuvveti düşük yüzey veya engebeli arazi gibi zorunlu 
durumlar yüzünden emniyet nedeniyle hava taksi gerekli olabilir. Mafsallı pervaneli helikopterler 
(3 veya daha fazla ana pervane kanadı olanlar) “yer rezonansına” maruz kalabilir, ciddi zarar ve 
tahribatı önlemek için nadiren yerden yukarı doğru ani kalkış yapabilirler. 

Ø Tek pilotlu, hover veya hava taksi yapan helikoptere frekans değişikliği yaptırılmamalıdır. 
Pilot frekans değişikliğine müsait olana kadar, kontrol talimatları mümkün oldukça bir üniteden 
diğerine aktarılarak pilota iletilir. 
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NOT: Hafif (Light) helikopterlerin birçoğu tek pilot tarafından uçurulur ve düşük irtifa/seviyede 
uçarken helikopteri kontrol etmek için iki elini ve ayağını sürekli kullanmak zorundadır. Uçuş 
kontrol sürtünme mekanizması pilota yardımcı olmasına rağmen yere yakınken frekans 
değiştirmek, yanlışlıkla yerle temas etmesine ve bu sebeple kontrolü kaybetmesine sebep olabilir. 
 
 

7  UÇAK TRAFİĞİ DIŞINDA DİĞER KONTROL HİZMETLERİ 
 
 
7.1 MANEVRA SAHASINA GİRİŞ 
 

Yayaların veya araçların manevra sahasındaki hareketleri meydan kontrol kulesinin 
müsaadesine tabidir. Araç şoförleri dâhil tüm kişiler manevra sahasına girmeden önce meydan 
kontrol ünitesinden müsaade almak zorundadır. Bu müsaadeye rağmen; piste, pist strip sahasına 
giriş veya daha önce müsaade edilmiş operasyonun değişmesi meydan kontrol ünitesi tarafından 
verilecek müteakip özel bir izine tabidir. 
 
7.2 MANEVRA SAHASINDAKİ ÖNCELİK 
 

Tehlike halindeki uçağa müdahale etmek üzere ilerleyen ve bu sebeple tüm diğer yer trafiğine 
göre önceliği olan emercensi araçlar hariç diğer tüm yaya ve araçlar taksi yapan, inen/kalkan uçağa 
yol vermelidir. Yukarıda bahsedilen tehlikeye müdahale durumunda emercensi araçların 
ilerlemesine mani olmayacağına karar verilene kadar bütün yer trafiğinin hareketi mümkün olan en 
uygun mesafede durdurulmalıdır. 

Eğer, inen veya kalkan uçaklar varsa, araçların kullanılan piste aşağıda belirtilen noktalardan 
daha yakın beklemesine müsaade edilmemelidir: 
1) Taksi yolu/pist kavşak noktasında;  pist bekleme noktasında, 
2) Taksi yolu/pist kavşak noktasında; pist bekleme noktasına eşit mesafede tesis edilmiş diğer bir 

mevkii. 
 
7.3 MUHABERE GEREKLİLİKLERİ VE GÖRSEL İŞARETLER 

  
Kontrollü Meydanlarda, manevra sahası üzerinde görevi olan tüm araçların Meydan Kontrol 

Ünitesiyle iki yollu radyo muhaberesini sürekli sağlayabilmesi gerekir. 

Ancak, araç manevra sahası üzerinde nadiren kullanılıyor ve  
 
1) Gerekli muhabere yeterliliğine sahip bir araç ona eşlik ediyorsa, 
2) Meydan Kontrol Ünitesiyle birlikte önceden kararlaştırılmış bir plana göre hareket ediyorsa, 

muhabere yeterliliğine sahip olmadığı halde bu aracın manevra sahası üzerinde sadece yukarıda 
belirtilen şartlarda hareketine müsaade edilebilir. 

 
 
 
 
 
 
 

Araçla iki yollu muhaberenin kaybı halinde ve görsel işaret sistemi yoluyla sağlanan muhabere 
yeterli bulunuyorsa; meydan kontrol kulesinden gönderilen işaretler aşağıdaki anlamları 
taşıyacaktır: 
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Acil durumlarda veya yukarıda anlatılan ışık işaretleri görülmediğinde, ışıklandırma sistemi 

teçhiz edilmiş pist ve taksi yolları için kullanılan işaretler şu anlamı taşır: 
 

 
 

Meydan kontrol ünitesiyle önceden mutabakata varılmış bir plana göre görevlendirildiklerinde 
bakım ve onarım personelinin meydan kontrol kulesiyle iki yollu radyo muhaberesini muhafaza 
etmesine gerek yoktur. 

 
 
7.4 RADYO TEMASI OLMAYAN UÇAKLAR İÇİN IŞIK İŞARETLERİ 
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8  TRAFİK PATERNİNDEKİ TRAFİKLERİN KONTROLÜ 
 
 

Trafik paternindeki uçaklara aşağıda belirtilen durumlar hariç ayırma minimaları uygulanır; 
 

1) Kol uçuşu yapan uçak, aynı koldaki diğer uçaklara göre olması gereken ayırma 
minimasından muaftır. 

2) Meydanlarda aynı anda iniş ve kalkış için kullanılmaya müsait değişik pistlerde veya 
değişik sahalarda uçan uçaklar ayırma minimasından muaftır. 

3) Askeri amaçlar için (Doc: 4444 ATM 16. bölüm - 16.1 maddesinde belirtilmiştir.) uçan 
uçaklar ayırma minimasından muaftır. 
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8.1  TRAFİK PATERNİNE GİRİŞ 
 

Ø Trafik paternine giriş müsaadesi, yayınlanmış trafik paternine uygun şekilde iniş sahasına 
yaklaşan fakat trafik şartlarından dolayı inişine henüz müsaade edilmeyecek uçağa verilir. 

Ø Şartlara ve trafik durumuna göre, uçak trafik paternindeki herhangi bir pozisyona serbest 
kılınabilir. 

Ø Herhangi bir aletli yaklaşma usulünü uygulayarak direk yaklaşan uçağa, iniş pisti görerek 
bir manevra yapması gerekmiyorsa, iniş müsaadesi verilecektir. 
 
8.2  İNİŞ ÖNCELİĞİ  
 

Ø Eğer uçak meydan trafik paternine müsaadesiz girerse ve hareketleri inmek istediğini 
gösteriyorsa iniş müsaadesi verilir. 

Ø Şartlar elverirse kontrolörle iki yollu muhabere bağlantısı bulunan uçağı, müsaadesiz 
uçuşun oluşturduğu tehlikeli durumdan mümkün olduğunca çabuk uzaklaştırmak için, bu trafiğe 
yol vermesi talimatı verilebilir. Hiçbir durumda iniş müsaadesi belirsiz bırakılmamalıdır. 

Ø Emercensi durumlarda; uçağın emniyet nedeniyle müsaade almadan trafik paternine girmesi 
ve inişini tamamlaması zorunlu olabilir. Kontrolör, bir emercensi durumun bütün ihtimallerini göz 
önüne almalı ve uçağa mümkün olan her yardımı yapmalıdır. 

 
8.3  İNİŞ ÖNCELİĞİNE HAİZ UÇAKLAR 
 

1. Uçağın emniyetli uçuşunu olumsuz yönde etkileyerek, uçağı inişe zorlayıcı problemi olan 
uçaklar (motor kaybı, yakıt kritiği v.b.), (bakınız ATM4444 bölüm 15.1) 

2. Ambulans uçağı ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan ciddi yaralı veya hasta taşıyan 
uçaklar, 

3. Arama-Kurtarma uçağı, 
4. Otorite tarafından uygun görülen diğer uçaklar. 

 
8.4  GELEN VE KALKAN UÇAKLAR İÇİN ÖNCELİK SIRASI 
İnişte veya iniş için yaklaşmasının son safhasında olan bir uçak, normal olarak aynı pistten veya 

kesişen pistten kalkış yapacak uçağa göre önceliğe haizdir. 
 

9  KALKIŞ TRAFİĞİNİN KONTROLÜ 
 
9.1  KALKIŞ SIRALAMASI  
 

Kalkışlar; normal olarak uçaklara, kalkışa hazır oluş sıralarına göre verilecektir. Ancak, en az 
gecikmeyle en çok uçağı kaldırabilmek amacıyla bu sıralamadan sapma olabilir. Bu faktörler:  

 
1) Uçak tipleri ve buna bağlı olarak performansları, 
2) Kalkıştan sonra takip edilecek rotalar, 
3) Kalkışlar arasında belirlenmiş minimum zaman aralıkları, 
4) Dümen suyu türbülansı (wake turbulance) ayırma minimalarını uygulama gerekliliği, 
5) Öncelik verilmiş olan uçak, 
6) ATFM uygulamalarına tabi olmuş uçak. 

NOT: ATFM uygulamalarına tabi olan uçak taksi yolunda kalkış sıralamasına bir kez girildikten 
sonra bu sıralamanın değiştirilmesinin çok zor, hatta bazen imkânsız olduğunu göz önünde 
bulundurarak, uçağın zorunlu kalkış zamanında kalkışını gerçekleştirebilmesi için taksiye hazır 
oluş zamanını belirlemek pilot ve işleticinin sorumluluğudur. 

Ø Beklenen gecikme 30 dakikayı aşacaksa uçak işleticileri veya temsilcileri durumdan 
haberdar edilmelidir. 

 
 



237

 

22 

9.2  KALKIŞ TRAFİĞİNİN AYIRMASI  
 

Ø Ayırma minimalarının azaltıldığı veya radarsız wake türbülans ayırma minimalarının 
uygulandığı durumlar hariç, kalkan uçak pist sonunu geçmeden veya dönüşe başlamadan ve önden 
inen uçak pisti terk etmeden, kalkış için bekleyen uçağa kalkış müsaadesi verilmez. 

Ø İlgili ATS otoritesi tarafından başka şekilde belirtilmedikçe; gelen uçağın kullanılan pist 
eşiğini geçmeye müsaade edilmesinden veya kalkacak uçağa kalkış müsaadesinin verilmesinden 
önce, iniş yapmış uçağın (A) veya kalkış yapmış uçağın (B veya C) ulaşması gereken pozisyonlar 
aşağıdadır. 

 
 
 

 
 

9.3  KALKIŞ MÜSAADESİ  
 

 
Ø Uçağa kalkış müsaadesi verilebilmesi için kalkış ayırma kriterlerinin sağlanmış olması 

gerekmektedir.   
 
Ø Eğer kalkıştan önce bir ATC müsaadesi vermek gerekiyorsa ilgili uçağa bu ATC müsaadesi 

verilene ve uçak tarafından alındığı teyit edilene kadar uçağa kalkış müsaadesi verilmez. ATC 
müsaadesi, meydan kontrol ünitesinden talep edildiğinde veya mümkünse daha edilmeden en az 
gecikmeyle verilmelidir. 

 
Ø Yukarıda açıklanan şartlar esas alınarak; uçak kalkış için hazır olduğunda, kalkış 

pistindeyken veya piste yaklaşırken trafik durumu uygun ise kalkış müsaadesi verilir. Yanlış 
anlama riskini azaltmak için kalkış pistinin ismi söylenmelidir. 

 
Ø Trafiği hızlandırmak için, uçağa acele kalkış müsaadesi piste girmeden önce verilebilir. 

Böyle bir müsaadenin kabulünü takiben, uçak piste taksi yapacak ve hiç durmadan kalkacaktır. 
(ATM4444 bölüm 7.9.3) 

  
Ø Kalkış uçakları rüzgâr içine olmayan kalkış yönü teklif edilerek hızlandırılabilir. Rüzgar 

içine olmayan kalkışı kabul etmek veya kullanılan pist için beklemek kaptan pilotun 
sorumluluğundadır. (ATM4444 bölüm 6.3.3) 
 

Ø  
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9.4 BİRDEN FAZLA UÇAĞA FARKLI BEKLEME NOKTALARDAN AYNI PİSTE 
KALKIŞ AMACI İLE GİRİŞ MÜSAADELERİNİN VERİLMESİ 

(MULTIPLE LINE-UPS ON THE SAME RUNWAY) 
 

Aynı pist için farklı kavşak noktalarından birden fazla uçağa, kavşak kalkışı kriterleri göz 
önüne alınarak aşağıdaki şartların sağlanması koşuluyla piste giriş müsaadesi verilebilir; 

 
a) Otorite tarafından minimum görüş değeri belirlenmelidir. Bu minima; manevra sahasındaki 

görsel yardımcılar vasıtası ile kontrolör ve pilotun ilgili uçağın pozisyonunu sürekli 
gözlemleyebilmesine olanak sağlamalıdır, 

b) Meydanın yapısı, mevcut radar cihazları ve yerel hava hadiseleri gibi yerel faktörler 
tanımlanmalıdır. Jet akımı ve pervane akımı etkileri göz önüne alınmalıdır. 

c) Aynı piste (farklı kavşak noktalarından) birden fazla line-up müsaadesi verilecek uçaklar için 
hava trafik hizmeti aynı frekans üzerinden sağlanmalıdır, 

d) Pilotlara aynı pist üzerindeki ilgili trafiğin bilgisi verilmelidir, 
e) Pistin eğimi, kalkış sıralamasında önden ilerleyen uçağın arkadaki uçak tarafından takip 

edilmesine engel olmamalıdır. 
f) Piste giriş talimatlarının read-back’leri; pist ismi, kalkış yapılan kavşağın ismi (mümkünse) ve 

kalkıştaki sıralaması içermelidir, 
g) Kuyruk türbülansı ayırması uygulanmalıdır.(ICAO Doc:7030 bölüm 6.5.3) 

 
ATC:	THY	123	LINE	UP	AND	WAIT	RUN	WAY	22,	INT	ERSECTION	ALPHA	ONE,	NUMBER	2	FOR	DEPARTURE,	

			NUMBER	ONE	AN	AIR	FRANCE	B737	DEPARTING	FROM	BRAVO.	

A/C:	LINING	UP	AND	WAIT	RUNWAY	22,	INT	ERSECTION	ALPHA	ONE,	NUMBER	2,	THY123 
 
 

9.5 GÖREREK KALKIŞLAR (VISUAL DEPARTURES) 
 

Ø Görerek kalkış; IFR bir uçağın aletli kalkış prosedürünün tamamını veya bir kısmını 
uygulamadan yaptığı kalkıştır (örneğin; SID uygulamadan mânialardan görerek referans alınarak 
yapılan kalkışlar). 

Ø IFR bir uçuş pilot talebiyle görerek kalkışa müsaade edilebilir ya da kontrolör tarafından 
pilot onayı ile başlatılabilir. 

Ø Görerek kalkışı uygulamak için uçakların karakteristik kalkış performansı kalkıştan sonra 
erken dönüşlerine imkân sağlamalıdır. Görerek kalkışlar aşağıdaki şartlar altında uygulanmalıdır: 

 
a) Meteorolojik şartlar; kalkış ve takip eden tırmanma hattında otorite tarafından belirlenen ve 

yayınlanan irtifaya kadar (MSA minimum sektör irtifaı veya MFA minimum uçuş irtifaı) 
kullanılan usulü etkilememelidir, 

b) Usul gündüz şartlarında uygulanmalıdır. İlgili ATS otoritesi tarafından bir havacılık ayırma 
çalışmasını uygulamak amacıyla bu usul gece için değerlendirilebilir, 

c) Belirlenen irtifayı geçene kadar mânialardan kaçınma sorumluluğu pilota aittir. Müteakip 
talimatlar (rota, nokta, uçuş başı) ATC tarafından belirtilmelidir ve 

d) Görerek kalkışa müsaade edilen uçak ile diğer kalkan ve gelen uçak arasında ayırma sağlanmış 
olmalıdır. 
Ø Kalkıştan önce, ATC müsaadesinin read-back’inin yapılarak görerek kalkış için pilot onayı 

sağlanmalıdır. 
Ø Herhangi bir ilave yerel kısıtlama için operatörler ve ilgili ATS otoritesi uzlaşma sağlanmış 

olmalıdır. (ICAO Doc:7030 bölüm 6.5.4) 
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10  GELEN UÇAKLARIN KONTROLÜ 
 

Ayırma minimasının azaltılması ve radarsız dümen suyu türbülansı (wake türbülance) ayırma 
minimalarının uygulanması durumları hariç, normal olarak son yaklaşmadaki iniş uçağının; önden 
kalkan uçak pist sonunu geçene veya herhangi bir dönüşe başlayana kadar veya inen uçaklar pisti 
temizleyene (tamamen terk edene) kadar pist eşiğini geçmesine müsaade edilmez. 

 
 
10.1 İNİŞ İZNİ 

 
Gelen uçak için yayınlanmış ayırma minimalarının sağlanmış olacağı garantiyse (inmiş uçak 

pisti terk etmiş, kalkan uçak pist sonunu geçmiş veya sağa/sola dönüşe başlamış) ya da aynı pisti 
kullanan uçaklar için azaltılmış pist ayırma minimaları uygulanıyorsa ve önden inen uçak pist 
eşiğini geçmiş, yeterli mesafe kriteri sağlanmış ise uçağa iniş izni verilir. Yanlış anlamaları 
önlemek için pist ismi iniş talimatıyla birlikte söylenmelidir. 
 
10.2 İNİŞ VE RULE MANEVRALARI 

 
Ø Trafiği hızlandırmak için gerekli ve zorunlu hallerde inen uçaktan;   

 
1) İnişten sonra kesişen piste girmeden beklemesi, 
2) Eşiğin ötesine teker koyması (uzun oturma), 
3) Belirtilmiş bir taksi yoluyla pisti terk etmesi, 
4) Pisti terk edişi hızlandırması istenebilir. 

 
Ø Uçağa özel bir iniş ve rule manevrası yaptırılacaksa şunlar göz önüne alınmalıdır: 
 

1) Uçak tipi, 
2) Pist uzunluğu, 
3) Çıkış taksi yollarının yerleri, 
4) Pist üzerinde ve taksi yolunda rapor edilmiş frenleme durumu, 
5) Mevcut hava durumu. 
 
NOT: Bir HEAVY uçaktan uzun oturması (teker koyma bölgesinin daha ilerisine inmesi) 
istenemez. 
 

Ø Pilot, kendisinden yapılması istenen talimatı uygulayamayacaksa bu durumu gecikmeksizin 
kontrolöre bildirmelidir. Gerekli veya zorunlu hallerde, örneğin düşük görüş  şartlarından dolayı 
inen veya taksi yapan uçaktan pisti terk ettiğini rapor etmesi istenebilir. Bu rapor, uçak pisti 
tamamen temizlediğinde (bekleme noktasını tamamen geçtiğinde) verilmelidir. 

 
 

10.3 MEYDAN CİVARINDA AYIRMA MİNİMALARININ AZALTILMASI 
 
1) Uçaklar kontrolör tarafından sürekli takip ediliyor ve yeterli ayırma kontrolör tarafından 
sağlanabiliyorsa, 
2)  Her uçağın uçuş ekibi diğer uçakların uçuş ekipleri tarafından sürekli takip edilebiliyor ve 
pilotlar kendi ayırmalarını sağlayabileceklerini rapor ediyorlarsa,  
3) Birbirini takip eden uçaklardan arkadaki uçak öndeki uçağı gördüğünü ve ayırmayı 
sağlayabileceğini rapor etmişse ayırma minimumları azaltılabilir. 
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10.4 YAKLAŞMA KONTROL ÜNİTESİNDEN MEYDAN KONTROL ÜNİTESİNE 
SORUMLULUĞUN DEVRİ 

 
İniş için yaklaşmakta olan uçak, aşağıda belirtilen ve önce gerçekleşen maddeye göre kuleye 

devredilir; 
1) Uçak meydan civarında ise ve 
a) Yerden görerek referans alarak yaklaşma ve inişini tamamlayabileceği düşünüldüğünde veya 
b) Kesintisiz görerek meteorolojik şartlara ulaştığında, 
2) Belirlenmiş bir nokta veya seviyede ya da 
3) İndiğinde. 
 
NOT:  Bir yaklaşma ofisinin bulunmasına rağmen ilgili birimler arasında önceden anlaşma 
yapılarak ve yaklaşma kontrol hizmetinin ilgili kısmı saha kontrol merkezi veya meydan kontrol 
kulesi tarafından sağlanarak belirli uçuşların kontrolü saha kontrol merkezi ve meydan kontrol 
kulesi arasında birinden diğerine direkt olarak devredilebilir. 

 
10.5 MEYDAN KONTROL ÜNİTESİNDEN YAKLAŞMA KONTROL ÜNİTESİNE 

SORUMLULUĞUN DEVRİ 
 

1) Meydan civarında görerek meteorolojik şartlar hâkim olduğunda; 
a) Uçak meydan civarını terk etmeden önceki bir zamanda, 
b) Uçak aletli meteorolojik şartlara girmeden önce veya 
c) Belirlenmiş bir nokta veya seviyede. 
2) Meydanda aletli meteorolojik şartlar hâkim olduğunda; 
a) Uçak kalkar kalkmaz veya 
b)  Belirlenmiş bir nokta veya seviyede. 
 
10.6 MEYDAN KONTROL ÜNİTESİNDEN YAKLAŞMA KONTROL ÜNİTESİNE 

VERİLECEK BİLGİLER 
 
1) Uçakların iniş ve kalkış zamanları, 
2) Uçağın görüldüğü, temas kurulduğu ve inişin gerçekleşebileceğine dair bilgi, 
3) Kaybolan ve temas etmemiş uçakların bilgileri, 
4) Pas geçen uçaklara ait bilgiler, 
5) Yaklaşmanın kontrolündeki uçaklara trafik teşkil edecek VFR uçakların bilgisi, 
6) Pist üzerinde inişi engelleyici faktörlerle ile ilgili bilgi, 
7) Rüzgâr değişikliği nedeniyle pist seçimi. 

 
10.7 YAKLAŞMA KONTROL ÜNİTESİNDEN MEYDAN KONTROL ÜNİTESİNE 

VERİLECEK BİLGİLER 
 
1) Geliş trafiği ile ilgili bilgiler uçağın meydan üzerinde olacağı tahmin edilen zamandan en az 15 
dakika önce meydan kontrol ünitesine verilmelidir, 
2) Geliş trafiğinin Meydan Kontrol Ünitesi ile temasına müsaade edildiği ve kontrolün kalan 
kısmının meydan kontrol ünitesi tarafından sağlanacağına dair bilgi, 
3) Hava sahasındaki yoğunluk nedeniyle kalkacak olan trafiklerin muhtemel gecikmeleri ile ilgili 
bilgiler. 
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11  KALKIŞ UÇAKLARI ARASINDAKİ AYIRMA MİNİMALARI 
 

 
1) Uçaklar, kalkıştan hemen sonra en az 45 derece ayrılan rotada uçacak ve yanlamasına ayırma 
sağlanacaksa 1 dakikalık kalkış ayırması uygulanır. 

 
 

  
 

 
2) Paralel pistler kullanıldığında ve ATS otoritesince yayınlanmış olan SID usullerine göre 
uçakların rotaları birbirini kesmediği takdirde ve kalkıştan hemen sonra yanlamasına ayırma 
gerçekleşecekse 1 dakikanın altına inilebilir. 

a) Bağımsız paralel kalkışlar için, paralel pistlerin merkez hatları arasındaki mesafe Annex 14 
bölüm I (3.1.12) de belirtildiği gibi 760 metrenin altında olmamalı, 

b) Kalkıştan sonra uçakların rotaları arasındaki açısal farklılık en az 15 derece olmalıdır. 
c) Radar hizmeti pist sonundan itibaren 1NM (2 Km) içerisinde uçağın tanımlanmasını 

sağlayacak kapasiteye sahip olmalıdır. 
d) Uygulanan ATS prosedürlerinin yeterli rota ayırmalarını sağlamalıdır. 

3) Aynı rotayı takip edecek uçaklardan önden kalkan uçak 40kt (74km/h) veya daha hızlıysa 
2 dakikalık kalkış ayırması uygulanır.  
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4) Arkadan kalkan uçak önden kalkan uçağın seviyesini kat ederek aynı rotayı takip edecekse, 
dikey ayırmanın bulunmadığı durumlarda  en az 5 (beş) dakikalık ayırma sağlanmalı ve 
arttırılarak korunmalıdır. 
 

 
 

 
11.1 İNEN VE KALKAN UÇAKLAR ARASINDAKİ AYIRMALAR 
 
 
İlgili ATS otoritesi tarafından başka bir usul belirtilmediği takdirde aşağıdaki kalkış ayırma 

usulleri gelen uçağın pozisyonuna bağlı olarak uygulanacaktır: 
 

11.1.1 EĞER GELEN UÇAK TAM BİR ALET ALÇALMASI YAPIYORSA 
 

1) Gelen uçağın son yaklaşma için procedure turn’e veya base turn’e başlamadan her yöne uçak 
kaldırılır. 
NOT:  İlk yaklaşma fiksi ya da iniş amacı ile bekleme yapılan fiksin pist başına olan mesafesi çok 
önemli olup, mümkün olduğunca uygulanmaması gereken bir usuldür. Ayrıca gelen uçağın rotasına 
doğru kalkacak olan uçağın kalkışa müteakip en kısa süre içinde (gelen uçak beklemeye girmeden 
önce) gelen uçağın rotasına göre en az 45 derece ayrılan bir rotaya dönmüş olması gerekir. 
2) Gelen uçağın son yaklaşma için procedure turn veya base turn’e başlamasından sonra eğer 
kalkış, gelen uçağın pist başında olacağı tahmin edilen zamandan en az 3 dakika önce 
gerçekleştirilmiş olacaksa yaklaşma yönünün aksinin en az 45 derece dışında bir yöne uçak 
kaldırılabilir. 
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11.1.2 EĞER GELEN UÇAK DİREK YAKLAŞMA YAPIYORSA  
 

1) Gelen uçağın pist başında olacağı tahmin edilen zamandan 5 dakika öncesine kadar her yöne 
uçak kaldırılabilir. 

2) Gelen uçağın pist başında olacağı tahmin edilen zamandan 3 dakika öncesine kadar ya da 
yaklaşma ile kule üniteleri arasında anlaşma mektuplarına göre yaklaşma rotası üzerinde tespit 
edilmiş bir fiksi geçmeden önce yaklaşma yönünün aksinin en az 45 derece dışında bir yöne 
uçak kaldırılabilir. 

 

12  GÖREREK (VFR) UÇUŞ KURALLARI 
 
 

VFR uçuş, görerek uçuş kuralları uygulanılarak yapılan uçuş şeklidir. Kontrol bölgeleri içindeki 
VFR uçuşlar için ilgili hava trafik kontrol birimince aksi bildirilmedikçe, VFR uçaklar aşağıdaki 
tabloda belirtilen görüş şartlarında ve bulutlar için belirtilen mesafe kıstaslarına uymalıdırlar. 
İlgili ATS biriminden izin alınması dışında VFR uçaklar, kontrol bölgesi içindeki bir meydana 

iniş veya kalkış yapmayacak, meydan trafik bölgesine veya trafik paternine girmeyecektir.  

VFR uçuş yapılabilme koşulları: 

a) 1500 FT (450 Metre)’in altında bulut tavanı olmayacak, 
b) Yer rüyeti (görüş) 5 KM' den az olmayacaktır. 
 

Ø Helikopterler için yer görüş değeri kontrollü sahalarda 3KM, kontrollü sahaların dışında 
2KM'den az olmamalıdır. 

 
Not : Meteorolojik Gözlem Raporlarında (METAR/SPECI) bildirilen Hâkim Görüş değeri Yer 

Görüşü olarak esas alınacaktır. 
Hâkim Görüş değerine ilave olarak, en düşük görüş değerinin de söz konusu raporlarda 

belirtildiği durumlarda; 
1) ATC üniteleri tarafından Hâkim Görüş değeri Yer Görüşü olarak esas alınacak ve VFR uçuş 

operasyonlarının yapılıp / yapılamayacağına bu değer esas alınarak karar verilecektir. 
2) Hava yer muhaberesinde Hâkim Görüş değerine ilave olarak, en düşük görüş değeri de 

yönüyle birlikte pilotlara verilecek, söz konusu en düşük görüş değerinin olduğu bölgede 
VFR uçuş düzenlenebilmesi için gerekli olan görüş ve bulutlardan mesafe kriterlerinin 
karşılanması sorumluluğu bu bölgedeki uçuş süresince uçuşu yapacak pilota ait olacaktır. 

3) Hâkim görüş değerine ilave olarak verilen en düşük görüş değerinin pist üzeri veya 
doğrultusunda olması durumunda kalkış veya iniş sorumluluğu tamamen pilota ait olacaktır. 

 
Ø FL 200'ün üzerinde ve gece (günbatımı ile gündoğumu arası) VFR uçuşlar, Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğünün vereceği izin ve şartlar altında yapılacaktır. 
 

NOT: Gece, güneş batımından 30 dakika sonrası ile gündoğumunun 30 dakika öncesi arası olarak 
düşünülecektir, bu zaman diliminde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izini alınmaksızın askeri 
gereklilikler hariç VFR uçuş yapılamaz. 
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12.1 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZİN ALINMAKSIZIN, VFR 

UÇUŞLAR  
a) Gece saatlerinde, 
b) FL 200'ün üzerinde (gece ve gündüz) 
c) Transonik veya Süpersonik hızlarda yapılmayacaktır. 
 

Genel Hava Trafik (GAT) haricindeki uçaklar (devlet uçakları) mümkün olduğu kadar IFR 
koşullarda ve doldurulacak uçuş planına uyumlu uçacaklardır. Bu trafikler sivil ve askeri 
otoritelerin koordinesi ile gece VFR veya FL 200'ün üzerinde uçabilirler. RVSM uygulanması 
nedeniyle askeri uçaklar FL290 dâhil üzerinde ATC birimleriyle temas edilip UHF/VHF bandından 
izin alınması durumu hariç VFR uçuş yapmayacaklardır. 

 
12.2 VFR UÇUŞLAR İÇİN SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZİN 

ALINMASI DURUMUNDA İLGİLİ ATS BİRİMİ; 
 
a) VFR uçuşların hangi şartlarda yapılacağını belirtecek ve 
b) VFR ve IFR uçuşlar arasında standart bir ayırma sağlayacaktır. 
 

Sudan (denizden) veya yerden 3000 FT (900M) ve üzerinde uçan VFR uçaklar, ilgili ATS 
otoritesi (TWR, APP, ACC) tarafından veya hava trafik kontrol müsaadesinde aksi bildirilmedikçe, 
rotasına uygun bir uçuş seviyesinde uçacaklardır. Uçaklar hava trafik kontrol biriminin izni 
olmadan TMA, MTMA, CTR, meydan trafik paterni, tehlikeli veya tahditli sahada 
uçmayacaklardır. Uçaklar bu çeşit uçuşlarda kontrol ünitesi ile iki yollu radyo haberleşmesini 
muhafaza edeceklerdir. TMA içinde bir meydandan, kalkan VFR uçaklar ilk radyo bağlantısında 
aşağıdaki bilgileri kontrol otoritesine vereceklerdir; 
a) Kalkış meydanı, zamanı ve gideceği yer, 
b) Uçuş seviyesi (irtifa) ve tırmanıyorsa o anki kat edilen irtifa veya seviye. 
 
Ø VFR uçaklar meskûn sahalar üzerinde uçmaktan kaçınacaklardır. 
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Ø Türkiye’de IFR işlem gören özel VFR uçuşlara izin verilmesine rağmen, kontrollü VFR uçuşa 
izin verilmemektedir. 

 
12.3 VFR UÇUŞLARIN DURDURULMASI 
 

Meydanda veya meydan civarında, VFR uçuşların herhangi biri veya tümü, emniyet sebebiyle 
aşağıdaki ünite, kişi veya otoritelerden biri tarafından durdurulabilir: 

 
a) Yaklaşma Kontrol Ofisi (APP) veya ilgili Saha Kontrol Merkezi (ACC),  
b) Meydan Kontrol Ünitesi, 
c) İlgili ATS otoritesi. 

 
Ø VFR uçuşların durdurulması ile ilgili tüm faaliyetler, Meydan Kontrol Ünitesi tarafından

 uygulanacak  veya Meydan Kontrol Ünitesine bildirilecektir. 
 
Ø VFR uçuşlar durdurulduğunda Meydan Kontrol Ünitesi tarafından; 

 
1) Bütün VFR kalkışlar durdurulur, 
2) Bütün lokal VFR uçuşlar geri çağrılır veya Özel VFR onayı sağlanır, 
3) APP ve ACC’ ye VFR uçuşların durdurulduğunun bilgisi verilir, 
4) Gerekli ise veya istenirse, bütün şirketlere veya onların temsilcilerine VFR uçuşların 

durdurulma sebebi bildirilir. 
 

12.4 ÖZEL VFR UÇUŞLAR İÇİN YETKİ 
 
Ø Özel VFR uçuşlara, trafik durumu müsait ise Yaklaşma Kontrol Hizmeti sağlayan ünitenin 

onayı alınarak izin verilir. 
Ø Talepler her uçak için ayrı ayrı yapılmalıdır. 
Ø ATM 4444’ün 5 ve 6. bölümündeki ayırma kurallarına uygun olarak bütün IFR uçuşlar ile özel 

VFR’lar arasında ve özel VFR uçuşların kendi aralarında ayırma sağlanır. 

Özel VFR uçuşlar, yer görüşü 1500 m’ den az olmadığında;   

1) İniş amacıyla bir kontrol bölgesine girmeye, 
2) Kontrol bölgesinden kalkış yapmaya ve terk etmeye, 
3) Kontrol bölgesini kat etmeye veya lokal çalışma yapmaya müsaade edilir. 

 
 
12.5 IFR UÇUŞTAN VFR UÇUŞA GEÇİŞ 
 

Eğer bir uçuş planı sunulmuş ise ve aletli uçuş kurallarına göre yapılan uçuşun görerek uçuş 
kurallarına göre yapılmasına karar verildiyse özellikle IFR uçuşun iptali ve geçerli uçuş planında 
yapılacak değişiklik ilgili hava trafik hizmet birimine bildirilecektir. 

Aletli uçuş kurallarına göre uçan bir uçak, uçuşu sırasında görerek meteorolojik şartlarla 
(VMC) karşılaşması durumunda, IFR uçuşunu makul bir zaman için kesintisiz görerek meteorolojik 
şartlara ulaştığına kanaat getirinceye kadar devam ettirecektir. IFR uçuşunu iptal eden uçağın 
bilgisi rotası üzerindeki ilgili ATS ünitelerine aktarılacaktır. 
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13  GÖREREK YAKLAŞMA 
 

Aletle yaklaşma usulünün bir bölümünün ya da tamamının uygulanmaması suretiyle ve yerden 
görerek referans alınarak yapılan bir IFR uçuş şeklidir. Pilot tarafından pistin görülmesi ya da inişe 
kadar yerden görerek referans alınabileceğine kanaat getirilmesi halinde talep edilir ve kontrolör 
tarafından başlatılır. (IFR uçuşun devamı niteliğinde olup sektör irtifasının ya da radar kontrolü 
altında ilan edilmiş olan MRVA değerinin altına inilerek devamlı yerle göz teması sağlanmak 
suretiyle yapılan bir yaklaşma türüdür.) Kontrolör görerek yaklaşmayı başlatmadan önce kontrolü 
altındaki trafikleri ve mevcut meteorolojik şartları göz önünde bulundurmalıdır. Pilotun yerle göz 
temasını koruması ve aşağıdaki şartların sağlanması durumunda görerek yaklaşmaya serbest kılınır; 

a) Rapor edilen bulut tavanı ilk yaklaşma irtifasında veya üzerinde olmalıdır, 
b) Pilot ilk yaklaşma seviyesinde veya aletli yaklaşma usulünün herhangi bir zamanında 

görerek meteorolojik şartlara ulaştığını ve inişini bu  şartlarda tamamlayabileceğini rapor etmişse. 
 
Görerek yaklaşmaya müsaade edilen uçakla diğer inen/kalkan uçaklar arasındaki ayırma 

sağlanmalıdır. Art arda verilen görerek yaklaşmalar için arkadaki uçak öndeki uçağı takip ettiğini 
rapor edinceye kadar radarlı veya radarsız ayırma korunmalıdır. Arkadaki uçak öndekini gördüğünü 
söyledikten sonra kendi ayırmasını muhafaza ederek öndeki uçağı takip etmesi talimatı 
verilmelidir. Her iki uçağın Heavy ya da öndeki uçağın kuyruk türbülans kategorisi arkadaki 
uçaktan daha büyükse ve aralarında yeterli kuyruk türbülans ayırması yoksa kontrolör muhtemel 
wake türbülans uyarısını yapmalıdır. Kuyruk türbülans kategorisi kendisinden daha büyük olan 
uçakla arasındaki yeterli mesafeyi korumaktan ilgili uçağın kaptan pilotu sorumludur. İçinde 
bulunulan durum ilave mesafe artırımı gerektiriyorsa ATC ünitesi bilgilendirilmelidir. Herhangi bir 
zamanda veya noktada kuleye muhaberenin devri yapılırken uçağa trafik teşkil eden ilgili trafik 
bilgisi zaman geçirmeden verilmelidir. 

 
 

14  ALTİMETRE AYAR USULLERİ 
 

Altimetre ayar usulleri, bir uçuşun bütün aşamalarında uçaklarla uçaklar ve uçaklarla mânialar 
arasındaki yeterli dikey ayırmayı tesis etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu usuller aşağıdaki temel 
prensipler üzerine kurulmuştur; 
a) Meydan civarında ya da geçiş irtifaı olarak tespit edilen bir irtifa ve altında uçarken uçağın 
irtifası ortalama deniz seviyesine indirgenmiş (QNH) basınç değerine göre ayarlanmış bir altimetre 
ile belirlenir ve uçağın dikey konumu irtifa olarak ifade edilir, 
b) Geçiş irtifaının üzerinde yol aşamasında uçan bir uçak 1013.25 hpa’lık basınç değeri temel 
alınarak sabit bir atmosferik basınç yüzeyi boyunca uçar. Bu uçağın dikey pozisyonu uçuş seviyesi 
(FL) olarak ifade edilir, 
c) İrtifa kullanımından uçuş seviyesine geçiş ya da tersi aşağıdaki usullere göre gerçekleştirilir; 
1) Tırmanışta geçiş irtifasında, 

Pilot isteği    : .....IFR UÇUŞUMUZU İPTAL EDİYORUZ. 
 
Pilot request : .....CANCELLING MY IFR FLIGHT. 
 
 

ATC instruction : ...... “IFR FLIGHT CANCELLED AT...(time)” (further 

instructions if required). 
ATC Talimatı    :…......IFR UÇUŞUNUZ SAAT.......İPTAL EDİLDİ.   
(gerekliyse diğer talimatlar). 
                                                                                                      ATM 4444  4.8.1                                                                                                                   



247

 

32 

2) Alçalışta geçiş seviyesinde. 
d) Uçuşun herhangi bir aşamasında uçağı mânia kriterlerine göre korumak için bölgenin 
özelliklerine göre çeşitli yollar vardır. Bunlar; 
1) İlgili QNH bildirim ofisinden alınan QNH değerinin kullanılması, 
2) Rota veya yolun bir parçası için tahmin edilen en düşük deniz seviyesi basıncı gibi diğer 
meteorolojik bilgilerle birlikte bu QNH bilgilerinin de kullanılması, 
3) İşe yarayacak cari bilgilerin olmadığı durumlarda mevsimsel verilerden çıkarılan en düşük 
değerler kullanılır. 
e) İniş amacıyla yaklaşma safhasında uçağı mânia kriterine göre korumak için QNH altimetre 
ayarına göre ya da QFE (meydan rakımındaki altimetrik basınç) ayarı kullanılır. 
f) Aletli pistlerde teker koyma (threshold) yüksekliği meydan rakımından 2 metre (7 feet) aşağıda 
ise teker koyma (threshold) QFE’si kullanılır. 
Ø Bu kurallar tüm IFR uçaklara ve seviye tahsis edilen uçaklara uygulanır. 
Ø Hiçbir zaman altimetrik değer bir alt, bir üst değere yuvarlanmaz ve virgülden sonraki değer 

uçaklara verilmez. QNH/QFE 1013.4mb 1013mb; 1013.9mb 1013mb olarak ifade edilir. 
Ø ‘0’ (sıfırıncı) uçuş seviyesi 1013.2hpa (29.92 inch) atmosferik basıncı gösterir. Sıralanan basınç 

seviyeleri standart atmosferdeki en az 500 feet’lik basınç aralıklarına bölünür.  
 

Ø Aşağıdaki tabloda  gösterilen uçuş seviyeleri standart atmosferdeki yüksekliklerine karşılık 
gelecek şekilde feet olarak belirlenmiştir.  
 
 

Uçuş Seviyesi        Feet  
10          1000 
15          1500 
20          2000 
25          2500 
30          3000 
35          3500 
40          4000 
…          … 
100         10000 
…          … 
150         15000 
…          … 
200         20000 
…          … 
500         50000 

 
 
 

14.1 TRANSITION ALTITUDE (GEÇİŞ İRTİFAI) 
  
  İçerisinde uçağın dikey konumunun irtifaya göre kontrol edildiği irtifadır, D.H.M.İ. Genel 
Müdürlüğü Seyrüsefer Daire Başkanlığı tarafından her meydan için belirlenerek AIP’de yayınlanır. 

Bir meydan için tespit edilen geçiş irtifası, tüm operasyonel ihtiyaçlar göz önüne alınarak 
mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır, ancak hiçbir zaman bu yükseklik 3000 feet’in altında bir 
değer olamaz. 

Koordineli prosedür uygulaması gerektirecek kadar yakın coğrafi bölgelerde tesis edilmiş iki 
veya daha fazla meydan veya içinde bulunulan terminal sahası (TMA) için tek bir TA (Transition 
Altitude) değeri tespit edilebilir. Tespit edilen bu değer meydanlar ayrı ayrı düşünüldüğünde 
bulunacak en yüksek değer olacaktır. 
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14.2 TRANSITION LEVEL (GEÇİŞ SEVİYESİ) 
 
  Geçiş irtifası üzerinde kullanılabilecek ilk uçuş seviyesidir. Kullanılabilecek terimi iki şekilde 
yorumlanır; 
a) TA üzerindeki ilk uçuş seviyesi, 
b) TA’nın en az 1000 feet üzerindeki ilk uçuş seviyesi.  
 
NOT: Bu durumda uçuş seviyeleri 500 feet’lik aralıklarla sıralanırlar. FL35, FL40, FL45 gibi. 
Sorumlu ATS ünitesi ilgili TMA ve CTR (meydan civarı)’da belirli bir zaman dilimi için 
kullanılacak TL değerini lokal altimetrik değere (QNH)’e bağlı olarak belirlemelidir. Birbirine 
yakın iki veya daha fazla meydan olduğu ve bunlar için ortak bir geçiş irtifaı kullanıldığı 
durumlarda ortak bir geçiş seviyesi kullanılmalıdır. İlgili ATC personeli meydan için yürürlükteki 
geçiş seviyesini gösteren uçuş seviyesini bilmek zorundadır. 
 
TL: [TA+1000+(1013-QNH)*30]/100 formülü ile hesaplanır. 
 
14.3 TRANSITION LAYER (GEÇİŞ TABAKASI) 
 
  Geçiş irtifaı (TA) ile geçiş seviyesi (TL) arasındaki hava sahasına geçiş tabakası (Transition 
Layer) denir. Geçiş irtifasında (TA) veya altında uçan bir uçağın dikey pozisyonu irtifa, geçiş 
seviyesi (TL) veya üzerinde uçan bir uçağın dikey pozisyonu ise uçuş seviyesi (FL) olarak 
belirlenir. Geçiş tabakasını kat ederken uçak tırmanışta ise dikey pozisyonu FL, alçalışta ise irtifa 
olarak belirlenir. 

 
 

15  AYNI PİSTİ KULLANAN UÇAKLAR ARASINDA AYIRMA 
MİNİMALARININ AZALTILMASI 

 
 

Aynı pisti kullanan uçaklar arasında ayırma minimalarının azaltılması için kabul edilebilir bir 
emniyet minimasının belirlenmesi gereklidir. Bu değerlerden daha düşük minimalar, ilgili ATS 
otoritesi tarafından işleticilerle müzakere edildikten sonra yayınlanabilir. Azaltılmış minimalar 
belirlenirken, aşağıdaki faktörler de göz önüne alınır: 
 
1) Pist uzunluğu, 
2) Meydan yapısı (layout), 
3) Uçakların tipi. 
 

Ø Azaltılmış pist ayırma minimaları ile ilgili uygulanacak tüm usuller, yerel ATC 
talimatlarıyla birlikte ülke AIP’lerinde yayınlanmalıdır. Usullerin kullanımına ilişkin kontrolörlere 
uygun ve yeterli eğitimler verilmelidir. 

Ø Azaltılmış ayırma minimumları yalnızca gündüz saatlerinde yerel gün batımından 30 dakika 
öncesi ile gün doğumundan 30 dakika sonrası arasında uygulanmalıdır. 

 
 

15.1 AZALTILMIŞ AYIRMA MİNİMUMLARININ UYGULANMASI AMACIYLA 
UÇAKLAR AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE SINIFLANMIŞLARDIR 

 
a) Kategori I uçaklar: Maksimum kalkış ağırlığı 2000 kg veya daha az olan tek motorlu 
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pervaneli uçaklar (Tb–20, Cessna 172, Beech 35), 
b) Kategori II uçaklar: Maksimum kalkış ağırlığı 2000 kg’dan fazla, 7000 kg’dan az olan tek 

motorlu pervaneli uçaklar (Beech 90 Cessna 208) ile maksimum kalkış ağırlığı 7000 kg’dan az 
çift motorlu pervaneli uçaklar (Beech 58 /65/100, Cessna 421, Antonov 28), 

c) Kategori III uçaklar: Diğer tüm uçaklar. 
 
Ø Azaltılmış pist ayırma minimumları kalkan uçak ile önden inmiş uçak arasında 

uygulanmamalıdır. 
 

15.2 AZALTILMIŞ AYIRMA MİNİMUMLARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARA 
BAĞLI OLMALIDIR  

1) Kuyruk türbülansı ayırma minimumları uygulanmalıdır, 
2) Yer görüşü en az 5 km, bulut tavanı ise 300 m (1000 ft)’den az olmamalıdır, 
3) Arka rüzgâr bileşeni 5 kt aşmamalıdır, 
4) Uçaklar arasında mesafelerin kontrolör tarafından değerlendirilmesine yardımcı olacak uygun 
yer işaretlerine benzer kolaylıklar olmalıdır, 
(Operasyonel ve performans gereklilikleri emniyet değerlendirme düzeylerinin garanti altına 
alındığı ve operasyonel olarak kullanılmasının onaylandığı, uçaklarla ilgili pozisyon bilgilerinin 
sağlandığı yüzey gözetim radarlarından yararlanılabilir.) 
5) Kalkan iki uçak için ikinci uçağın kalkışından hemen sonra minimum ayırma kriterleri devam 
ettirilmelidir, 
6) Takip eden uçağa ilgili trafik bilgisi sağlanmalıdır, 
7) Pist frenleme durumunu olumsuz etkileyecek; kar, buz, sulu kar, su vb koşullar olmamalıdır, 
8) Pilotun pist içerisindeki trafik şartlarını erken değerlendirmesini engelleyecek meteorolojik 
şartlar bulunmamalıdır. 
 
Ø Azaltılmış ayırma minimaları meydandaki her bir pist için ayrı ayrı belirlenerek uygulanabilir 

ancak uygulanan ayırma hiçbir şekilde aşağıdaki kriterlerden daha az olamaz. 

15.3 İNEN UÇAK 
 
1) İnen kategori I uçağa, öndeki kategori I ya da II uçağın; 

a) İnmiş ve pist eşiğinden an az 600 m’lik bir noktayı geçmiş, hareket halinde ve pisti 
back-track’siz terk etmesi, 

b) Kalkmış ve pist eşiğinden en az 600 m’lik bir noktayı geçmiş olması durumunda pist 
eşiğini geçmesine müsaade edilebilir. 
2) İnen kategori II uçağa, öndeki kategori I ya da II uçağın; 

a) İnmiş ve pist eşiğinden an az 1500 m’lik bir noktayı geçmiş, hareket halinde ve pisti 
back-track’siz terk etmesi 

b)  Kalkmış ve pist eşiğinden en az 1500 m’lik bir noktayı geçmiş olması durumunda pist 
eşiğini geçmesine müsaade edilebilir. 
3) Takip eden İnen uçağa, öndeki kategori III uçağın; 

a) İnmiş ve pist eşiğinden an az 2400 m’lik bir noktayı geçmiş, hareket halinde ve pisti 
back-track’siz terk etmesi 

b) Kalkmış ve pist eşiğinden en az 2400 m’lik bir noktayı geçmiş olması durumunda pist 
eşiğini geçmesine müsaade edilebilir. 

15.4 KALKAN UÇAK 
 
1) Kategori I uçağa, önden kalkan kategori I ya da II uçağın kalkmış ve kalkacak Kategori I uçağın 

pozisyonundan en az 600 m uzaklaşmış ise kalkış için izin verilebilir. 
2) Kategori II uçağa, önden kalkan kategori I ya da II uçağın kalkmış ve kalkacak Kategori II 
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uçağın pozisyonundan en az 1500 m uzaklaşmış ise kalkış için izin verilebilir. 
3) Önden kalkan kategori III uçağının kalkmış ve takip edecek uçağın pozisyonundan en az 

2400m uzaklaşmış ise takip ederek kalkacak uçağa kalkış izini verilebilir. 
 

Ø Önden kalkan Kategori I veya II uçağını takiben kalkacak yüksek performanslı tek motorlu 
uçağa dikkat edilmeli ve ayırma minimaları arttırılmalıdır. 

 
16  DÜŞÜK GÖRÜŞ ŞARTLARINDA FAALİYET USULLERİ 

 
16.1 DÜŞÜK GÖRÜŞ ŞARTLARINDA MEYDAN YER TRAFİĞİNİN KONTROLÜ 

 
Bu usuller, manevra sahasının tamamının veya bir kısmının meydan kontrol kulesinden gözle 

takip edilmesini engelleyen şartlar ortaya çıktığında kullanılır. CAT II ve III yaklaşmalarının 
kullanılmasını gerektiren durumlar bir sonraki bölümde açıklanmıştır. 

Meydan Kontrol Ünitesi, uçaklarla-uçaklar ve uçaklarla-araçlar arasında görsel ayırma 
yapılmasını engelleyen düşük görüş şartları mevcutsa, manevra sahasında hareket eden uçaklar için 
gerekli olduğunda şunları uygulayacaktır: 

Ø Taksi yollarının kesiştiği yerlerde; taksi yolundaki bir uçak veya araç diğer taksi yoluna 
klerans barlar, stop barlar veya taksi yolu kavşak işaretleriyle tanımlanmış bekleme pozisyonu 
limitinden daha fazla yaklaşmadan bekleyecektir. 

Ø Taksi yollarındaki uzunlamasına ayırma her meydan için D.H.M.İ. tarafından aşağıdaki 
faktörler göz önüne alınarak belirlenir: 

 
1) Yer trafiğinin kontrolü ve gözlemi için kurulmuş mevcut yardımcıların özellikleri(ASMGCS), 
2) Meydan yapısının karmaşıklığı, 
3) Meydanı kullanacak uçakların özellikleri. 

 
16.2 CAT II / III YAKLAŞMALARI KULLANILDIĞINDA MEYDAN TRAFİK 

KONTROL HİZMETİ UYGULAMA USULLERİ 
 

D.H.M.I. RVR değerinin 550 metrenin altına düştüğü durumlarda gerçekleşecek kalkışlar da 
dâhil, CAT II/III hassas yaklaşma operasyonlarının başlamasına ve devamına neden olacak 
koşulları belirleyerek yayınlar. 

Düşük görüş faaliyetleri, meydan kontrol ünitesi tarafından bizzat veya meydan kontrol ünitesi 
vasıtasıyla başlatılır. Meydan kontrol ünitesi, ilgili yaklaşma kontrol, apron, elektrik, elektronik, 
hava trafik müdürü (mesai saatleri dışında nöbetçi meydan müdürlüğü), ARFF, AIS ve FMP 
ünitesine CAT II/III hassas yaklaşma prosedürünün ve düşük görüş faaliyetlerinin uygulanmaya 
başlanacağını ve sona erdiğini bildirir. ATIS de “LOW VISIBILITY OPERATIOS [CAT II-III] IN 
PROGRESS”  freyzi yayınlanır. 
 
Türkiye AIP’sine göre Ülkemiz havaalanlarında Düşük Görüş Kalkış Operasyonları (LVTO) Uçuş 
Operasyonlarına Yönelik Usul ve Esaslar Talimatı (SHT-OPS)’nın 4 maddesinde yer alan 
hükümler kapsamında AMC1 SPA.LVO.100 sayılı düzenlemede yer alan şartlar kapsamında 
gerçekleştirilir. 
Not: Düşük Görüş Kalkış Operasyonları RVR değeri 400 m altına düştüğünde uygulanır. 
 
16.3 DÜŞÜK GÖRÜŞ FAALİYETLERİNİN UYGULANABİLMESİ İÇİN OLMASI 

GEREKENLER 
 

1) Düşük görüş faaliyetlerinin uygulanması için belirlenmiş RVR değerleri, 
2) CAT II ve III operasyonlarının uygulanabilmesi için gerekli olan minimum ILS/MLS teçhizatı, 
3) Havacılık yer ışıkları gibi çalışma düzenleri normal operasyonlarda da sürekli izlenen 
yardımcılar da dâhil, CAT II ve III operasyonları için gerekli tesisat ve yardımcılar, 
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4) ILS/MLS teçhizatının CAT II ve III operasyonları için yeterlilik derecesinin düşürülebileceği 
durumlar ve bunların kriterleri, 
5) İlgili cihaz arızası veya kaybının gecikmeksizin ilgili uçuş ekibine, Yaklaşma Kontrol Ünitesine 
ve diğer ilgili teknik birime bildirilme gerekliliği, 
6) Manevra sahası üzerindeki trafiğin kontrolünde uygulanacak özel usuller; 
 
Bu usuller aşağıdakileri kapsar:  

 
a) Kullanılan pist bekleme pozisyonları, 
b) Kritik ve hassas sahaların korunmasını sağlamak için gelen ve kalkan uçak arasında olması 

gereken minimum mesafe, 
c) Uçak ve araçların pisti terk ettiğini doğrulamak için kullanılacak usuller, 
d) Uçak ve araçların ayırması için uygulanacak usuller. 
 
7) Art arda yaklaşan uçaklar arasındaki uygun ayırma, 
8) Düşük görüş faaliyetlerinin cihaz arızası vb. gibi nedenlerden dolayı devam edememesi 
durumunda uygulanacak usuller, 
9) İlgili diğer gereklilikler ve usuller. 

 
Ø Meydan Kontrol Ünitesi düşük görüş faaliyetlerinin uygulanmaya başlayacağı zamandan önce, 

manevra sahasında bulunan ve devamlı bulunacak olan araç ve personelin kaydını tutacak ve bu 
saha üzerindeki tüm operasyonların emniyetini sağlayabilmek için, düşük görüş faaliyetlerinin 
uygulandığı zaman süreci boyunca bu kayıtları muhafaza edecektir. 

 
 
16.4 CAT II OPERASYONU İÇİN FAAL OLMASI GEREKEN CİHAZ VE SİSTEMLER 
 
1) Localizer, 
2) Glide Path, 
3) RVR (Kullanılan pistin üç bölümü için birbirini takip eden teker koyma bölgesi ve orta bölüm 

RVR değerleri AWOS’tan gözlemlenmelidir), 
4) Rüzgâr, 
5) Yaklaşma Eksen Işıkları, 
6) Yaklaşma Yan Sıra Bar Işıkları, 
7) Teker Koyma Bölgesi Işıkları, 
8) Pist Eşik Işıkları, 
9) Pist Eksen Işıkları, 

10) Pist Kenar Işıkları, 
11) Pist Sonu Durma Işıkları. 

 
 
 
16.5 CAT II OPERASYONU İÇİN FAAL OLMASI GEREKEN, ANCAK GAYRİ FAAL 

OLDUĞUNDA NOTAM ÇEKİLİP PİLOTLAR UYARILARAK CAT II 
OPERASYONUNA DEVAM EDİLECEK CİHAZ VE SİSTEMLER 

 
1) Orta Markerler 
2) Taksi yolu Kenar Işıkları 
3) Eşik Belirtme Flaş Işıkları (RTIL) (Runway Threshold Identification Light) 
4) Pist Bekleme Noktası: 

a) Stop Bar Işıkları 
b)  CAT II Levha Işıkları 
c)  Pist Yönlendirme Işıkları 

5) Yaklaşma Akışlı Flaş Işıkları. 
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16.6 SNOWTAM 

 
Özel bir formla yayınlanan, harekât sahası üzerinde bulunan kar, sulu kar veya buz sebebiyle 

oluşan kar, sulu kar, buz ve su birikintilerinin neden olduğu tehlikeli koşulların varlığını veya 
kaldırıldığını belirten özel bir NOTAM serisidir. (Annex 15 Chapter 2). 

3 mm su birikintisi 4 Kasım 2021 tarihinden itibaren ICAO tarafından kritik değer olarak 
belirlenmiştir. 3 mm altında pist ıslak (Runway Wet), 3 mm üzerinde ise su birikintisi olarak 
(Standing Water) olarak ifade edilir ve GRF (Global Reporting Format) küresel raporlama formatı 
ile yayımlanır. 

 

 
 
Ø Uluslararası tarifeli havaalanlarında pist yüzey şartları, aşağıdaki kaynaklardan temin edilebilir: 
 
a) Havaalanlarındaki Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmet birimlerinden (AIS), 
b) SNOWTAM yayını, 
c) METAR. 

 Aracılığı ile SNOWTAM içeriğine ulaşılabilir. 
 

Kar, sulu kar, buz ve su durumları ile ilgili ayrıntılı bilgiler normal SNOWTAM formatıyla 
yayınlanırlar. Türkiye'de uluslararası tarifeli hava trafiğine açık havalimanlarında, pist yüzey şartları 
Havaalanı Otoritesi tarafından SNOWTAM ile yayınlanır. İç hat tarifeli havaalanlarında pist yüzey 
şartlarına ilişkin bilgiler, SNOWTAM'a esas bilgi olarak, ilgili FIR NOTAM Ofislerine bildirilir. 

 
Ø SNOWTAM pistlerin her üçte birlik kısmı için bilgileri içeren standart rapor şeklinde olup, 

aşağıdaki şekilde yayınlanır: 
 
1) Şartlarda önemli bir değişiklik olduğu zaman, yeni bir SNOWTAM yayınlanır, 
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2) Yeni SNOWTAM'ın yayınlanması önceki NOTAM'ı iptal eder. 
3) SNOWTAM'ın geçerliliği 8 saatlik süreyi kapsar. 

 
Ø Pist numarası, pistin durumu, pist üzerindeki birikinti/kirlilik boyutu, birikinti miktarı, sürtünme 

katsayısı/frenleme durumuna ilişkin bilgiler Havaalanı Rutin Meteoroloji Raporunda (METAR) 
yer alacaktır. 

Ø Pilotlara radyo-telefon raporları ile bilgisi verilen pistin kullanılabilir uzunluğu, mevcut 
durumun (buz, kar ve sulu karın) derinliği ve ölçme zamanı da belirlenerek açık lisanla 
bildirilir. 

 
16.7 FRENLEME KATSAYISI 
 
  Frenleme katsayısı söz konusu olduğunda SNOWTAM’a uygun olarak yayınlanan frenleme 
bilgisi, uçağın durma ve manevra yapabilme kabiliyetinin değerlendirilmesinde esas alınır. Söz 
konusu frenleme katsayısının bir ölçüm cihazına ait olduğu ve bu nedenle objektif parametrelerin, o 
cihaz için geçerli olduğu özellikle dikkate alınmalıdır. Havaalanlarında frenleme katsayısı, o 
havaalanında bulunan Mu-metre, Skiddometre ve Griptester vb. frenleme ölçüm cihazları ile 
ölçülür. 
 

17  HAVACILIK YER IŞIKLARI 
 

Bu bölümdeki prosedürler, meydan kontrol hizmeti verilsin ya da verilmesin tüm meydanlarda 
uygulanacaktır. Ayrıca aşağıda açıklanan prosedürler meydan üzerinde ve civarında olsun veya 
olmasın tüm havacılık yer ışıkları için geçerli olacaktır.   

 
17.1 GENEL  

 
A. Bütün havacılık yer ışıkları, B ve C paragraflarında açıklanan şartların sağlanması hariç: 
1) Hava Trafiğinin Kontrolü için gerekli değilse veya 2. maddedeki şartlar mevcut değilse 

günün karanlık saatleri boyunca sürekli, ya da güneşin ufka göre 6 derece daha aşağıda bulunduğu 
süre boyunca (hangisi daha uzun süre çalışmayı gerektiriyorsa), 

2) Hava şartları nedeniyle, hava trafiğinin emniyeti için zorunlu olarak çalıştırılmaları 
gerektiği düşünülen zamanlarda çalıştırılacaktır. 

B. Meydandaki ve meydan civarındaki, yol seyrüseferi amaçlı olmayan ışıklar; eğer düzenli 
veya emercensi çalıştırılma ihtimali yoksa ve gelen uçağın tahmini varış zamanından en az 1(bir) 
saat önce yeniden çalıştırılabilecek durumda ise söndürülebilir. 

C. Farklı yoğunluklara sahip ışıklarla donatılmış meydanlarda hava trafik kontrolörlerinin 
mevcut şartlara uygun olarak ayarlama yapabilmesi için, görüş şartları ve çevre aydınlatması göz 
önüne alınarak düzenlenmiş ve üzerinde ışık şiddeti ayarının yapılabildiği bir aydınlatma paneli 
sağlanmalıdır. Pilot tarafından talep edildiğinde, eğer mümkünse ayrıca bir şiddet ayarlaması 
yapılmalıdır. 

 
17.2 YAKLAŞMA IŞIKLANDIRMASI 

 
Yaklaşma ışıklandırması aşağıdaki ışık sistemlerinden oluşur:  
a) Basit Yaklaşma Işıklandırma Sistemleri (Simple Approach Lighting Systems), 
b) Hassas Yaklaşma Işıklandırma Sistemleri(Precision Approach Lighting Systems), 
c) VASI Sistemleri(VASIS), (Visual Approach Slope Indicator System) 
d) Turlu Yaklaşma Işıkları (Circling Guidance Lights), 
e) Yaklaşma Işık Bikınları (Approach Light Beacons), 
f) Pist Merkez Hattı Uzantısı Göstergeleri(Runway Alignment indicators). 
 
Ø Yaklaşma ışıkları, A paragrafındaki 1 ve 2 no’lu şıklardakine ek olarak aşağıdaki 
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durumlarda da çalıştırılır; 

1) Gündüz saatlerinde yaklaşan uçak tarafından talep edildiğinde, 
2) İlgili pist ışıklandırması çalıştığında. 

 
Ø VASIS ışıkları ilgili pist kullanıldığında, görüş şartlarına bakılmaksızın gündüz ve gece 

saatleri boyunca çalıştırılacaklardır. 
 

17.3 PİST IŞIKLANDIRMASI  
 
Pist ışıklandırması aşağıdaki ışık sistemlerinden oluşur; 
a) Pist Kenar Işıkları( Edge Lights), 
b) Pist Eşik Işıkları (Threshold Lights), 
c) Pist Merkez Hattı Işıkları (Centerline Lights), 
d) Pist Sonu Işıkları( End Lights), 
e) Teker Koyma Bölgesi Işıkları (Touchdown Zone Lights), 
f) Kanat Bar Işıkları(Wing Bar Lights). 
Ø Pist kontrolü veya bakımı için gereken durumlar hariç, eğer pist iniş/kalkış ve taksi amaçlı 

kullanılmıyorsa pist ışıkları çalıştırılmayacaktır. 
Ø Eğer pist ışıkları sürekli olarak çalıştırılmıyorsa bir kalkıştan sonraki ışıklandırma aşağıda 

belirtildiği şekilde sağlanacaktır; 
1) Hava trafik kontrol hizmeti verilen ve ışıkların merkezi olarak kontrol edildiği meydanlarda 

kalkış esnasında veya kalkıştan hemen sonra, herhangi bir emercensi durum yüzünden uçağın geri 
dönüşünün mümkün olabileceği düşünülen gerekli süre boyunca pistlerden birinin ışıkları açık 
tutulmalıdır. 

2) Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilmeyen ve ışıkların merkezi olarak kontrol edilmediği 
meydanlarda kalkış yapan trafiğin emercensi dönüş ihtimali için, kalkışı müteakip 15 dakikadan 
daha az olmayan bir süre pistlerden birinin ışıkları açık tutulmalıdır. 
 
NOT: Mânia ışıklandırması ile pist ışıklandırmasının beraber çalıştığı yerlerde uçağın mânia 
ışıklarına ihtiyacı kalmadığından emin olununcaya kadar pist ışıkları söndürülmemelidir.   

 
17.4 DURMA UZANTISI (STOPWAY) IŞIKLANDIRMASI 

 
     Stopway ışıkları, ilgili pistin ışıkları ile birlikte çalıştırılır. 

 
17.5 TAKSİ YOLU IŞIKLANDIRMASI 

 
a) Taksi yolu kenar ışıkları (Edge Lights), 
b) Taksi yolu merkez hattı ışıkları (Centerline Lights), 
c) Durma barları (stop barlar) (Stop Bars), 
d)  Mesafe barları (klerans barlar) (Clearance Bars). 
 
Ø Taksi yolu ışıkları; taksi için kılavuzluk sağlanması gereken yerlerde, taksi yapan uçağın 

taksi yolunu devamlı takip edebileceği bir düzende yakılacaktır. İhtiyaç kalmadığında taksi yolu 
ışıklarının tamamı veya bir kısmı söndürülebilir. 

 
 

17.6 DURMA BARLARI (STOP BARLAR) 
 
Stop barlar, taksi yolundaki tüm trafiklerin durması için yakılır ve taksiye devam etmeleri için 

söndürülür. 
 

NOT: Stop barlar taksi yolu üzerinde uçağın durması istenen noktada taksi yolunu dikey kesecek 
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şekilde aralıklı dizilmiş ve kırmızı renkte görünen ışıklardan oluşurlar. 
 

 
17.7 MÂNİA IŞIKLANDIRMASI: 

 
a) Mânia ışıkları (Obstacle Lights), 
b) Hizmet dışı saha ışıkları (Unserviceability Lights), 
c) Tehlike bikınlarından (Hazard Beacons) oluşur. 
 
Annex 14, 1.bölüm, 6.konuda tanımlandığı gibi; mânianın iç yatay yüzeye doğru çıkıntılı 

olmadığı durumlarda, kanal veya pistin yaklaşma ve kalkış hattıyla ilgili mânia ışıklandırması, 
kanal ve pist ışıklarıyla aynı anda yakılıp söndürülebilir. 

Meydan açık olduğu sürece hizmet dışı saha ışıkları (genel bölümü B paragrafındaki şartlarda 
müsaade edildiği gibi) söndürülmeyebilir. 
İç Yatay Yüzey (Inner Horizontal Surface): Bir meydan ve meydan civarı üzerinde, yatay bir 

düzlem içine yerleştirilmiş bir yüzeydir. 
 

18  GÖRSEL YARDIMCILARIN MONİTÖR EDİLMESİ 
 

 
  Meydan kontrolörü, eğer meydanda varsa otomatik monitör kolaylıklarını, aydınlatmanın 
düzgün bir şekilde ve yapılan seçimlere uygun işleyip işlemediğini kontrol etmek amacıyla 
kullanacaktır. 

Meydan kontrolörü, otomatik monitör sistemi bulunmadığında ve bu sistemi tamamlayıcı 
olarak görsel yardımcıların çalışma düzeninden sürekli olarak haberdar olabilmek için, meydan 
kontrol kulesinden görebildiği kadarıyla aydınlatma sistemini gözlemleyecek, gözle tarama, 
uçaklardan alınan raporlar ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri bu amaçla kullanacak, ilgili 
yan birimlere bilgi akışını sağlayacaktır. 

Işıklandırma sisteminde bir hata olduğuna dair bir bilgi alındığında, ilgili uçak veya aracın 
emniyetini garanti edecek önlemleri alacak ve bu hatanın düzeltilmesi için girişimde bulunacaktır. 

 
 

19  TEHLİKELİ (CONFLICT) NOKTALARIN BELİRLENMESİ 
DESIGNATION OF HOT SPOT(S) 

 
ICAO Doc 9870 bölüm 3.4 tehlikeli noktaları; Meydan manevra sahası üzerinde çarpışma 

riskinin veya pist ihlalinin yüksek olduğu yerler olarak tanımlamaktadır. Tehlikeli noktaların 
belirtildiği çizimler ilgili meydan için lokal olarak oluşturulur ve düzenli olarak doğruluğunun 
sağlanması için kontrol edilir, gerektiğinde yeniden düzenlenir, lokal dağıtımı yapılır ve AIP’de 
yayınlanır. Çizimler PANS-ATM ve Annex-4’teki kriterlere uygun olarak yapılır. Meydan 
işletmesi gerektiğinde manevra sahası üzerindeki bir veya daha fazla yeri tehlikeli nokta olarak 
belirleyebilir. Bu noktalar belirlendiğinde, tehlikeleri uzaklaştırmak için uygun stratejiler 
uygulanmalı, bu kısa sürede mümkün olmayacak ise düzenleme yapılmalı ve risk azaltılmalıdır. Bu 
stratejiler aşağıdakileri içerebilir: 

 
a) verilen mücadelenin farkında olunması, 
b) ilave görsel yardımcılar (işaretlemeler, yönlendirme levhaları ve ışıklandırmalar), 
c) alternatif rotaların kullanımı, 
d) yeni rotaların yapımı ve 
e) Meydan kontrol kulesindeki kör noktaların azaltılması. (Doc 9870) 
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1. RADAR NEDİR? 

1.1.  Giriş 

RADAR kelimesi bir kısaltma olup, RAdio Detection And Ranging kelimelerinin baş 
harflerinden oluşur. 

Cisimlerin mesafe, istikamet ve/veya yükseklikleri hakkında bilgi sağlayan radyo tarama 
ve hedef bulma cihazıdır. Günümüzde RADAR terimi iki tip cihaz için kullanılmaktadır: 

• Primary Surveillance Radar (PSR)  : Sadece yer cihazları yardımıyla çalışır. 
• Secondary Surveillance Radar (SSR)  : Hava ve yer cihazlarına ihtiyaç duyar. 
1.2. Radarın Tarihçesi 

20. Yüzyılın başlarında radyo dalgalarının özellikleri ve uygulama prensipleri 
konusunda çalışmalar başladı. Araştırmalar esnasında radyo dalgalarının bir kısmının 
objelere çarparak geri döndüğü fark edildi. 

 
İlk radarlar, 2. Dünya Savaşı Normandiya Sahili  

22 Haziran 1944 

I. ve II. Dünya Savaşı arasında, ağır 
silahların ve uçaksavar bataryaları için 
hedef mesafelerinin ölçümünde 
kullanılması için çalışmalar yapıldı. 1939 
yılında ilk radar ekranı yapıldı, 1940 yılında 
ilk radar istasyonu kuruldu. O yıllarda radar 
transmitter ve radar receiver istasyonları 
farklı yerlerde kurulmaktaydı. 

Radarın ilk kullanım amacı; düşman 
uçakları tespit edildiğinde, kendi 
uçaklarının acil olarak havalanması ve 
radar yardımıyla düşman uçaklarının 
gösterilmesiydi. 

II. Dünya Savaşından sonra birçok ülke, 
radarı, uçaklara iniş safhasında yardımcı 
olmak maksadıyla kullanmaya başlamıştır. 
Hava Trafik Kontrolörleri kötü hava 
şartlarında uçaklara yol gösteriyordu. İlk 
sivil radar meydan civarındaki iniş ve 
kalkışlara hizmet vermek amacı ile 
kullanılmaya başlamıştır (ASR- Aerodrome 
Surveillance Radar). 

 Daha sonra, manuel kontrol genel olarak devam etmesine rağmen 30-50 NM 
gözetleme kapasitesine ulaşan radarlar, yaklaşma kontrol hizmetlerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. İlerleyen yıllarda radar istasyonları birçok noktaya radar istasyonu kurularak 
saha kontrol (en-route) hizmetinde de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, hava sahasında 
birbirine benzeyen bir çok hedef karışıklık yaratmaya başlayınca ve onların takibi 
zorlaşınca, uçakları daha kolay tanımlama ve uçuş seviyelerini/irtifalarını görebilmeye 
imkan veren fonksiyonlar geliştirildi. PSR’a ek olarak SSR Radarı da geliştirilmeye 
başlandı. 
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2. RADARIN GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ 

2.1. Giriş 

ATC tarafından kullanılan iki çeşit radar sistemi bulunmaktadır. Birincil Gözetim Radarı 
(PSR) ve İkincil Gözetim Radarı (SSR). 

İlk kullanılmaya başlanan sistem, elektromanyetik dalganın hedeflerden yansıyarak 
dönmesi mantığına dayanan Birincil Gözetim Radarı (PSR)’dır. Temel çalışma prensibi, 
cisimlerin radar istasyonuna olan mesafesinin ve konumunun radyo sinyallerinin 
(elektromanyetik dalga) cisme çarpıp geri dönmesiyle hesaplanarak bulunması şeklindedir. 
Işık hızı ile hareket eden radyo dalgalarının hızı 162.000 NM/sn.(300.000 Km./sn) dir. 
Pratik olarak 160 NM/milisaniye kabul edilir. Bir radyo dalgası istasyon ile hedef arasındaki 
mesafeyi gidip geleceğinden  
 Hedefin Mesafesi=(Radyo Dalgasının Sürati)X(Gidiş-Dönüş Zamanı/2) olacaktır. 
 Antenin o andaki yönü de uçağın istikametinin belirlenmesine yardımcı olur. 

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra radar teknolojisinin geliştirilmesi zorunlu bir duruma 
gelmiştir. Bunun nedeni, PSR’ın sadece hedeflerin pozisyonunu göstermesidir. Artan hava 
trafiğine paralel olarak, hava trafik kontrolörleri tarafından çok sayıdaki hava aracının 
tanımını muhafaza etmek çok büyük bir problem durumuna geldi. Durum Ekranında, 
hedeflerin pozisyonuna ilave olarak  daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bunun 
sonucunda SSR sistemi geliştirilmiştir. 

 

 SSR sistemi, radar tarafından gönderilen sorgulamanın, uçaktaki transponder 
tarafından ceveplanması mantığı ile çalışır. Transponder tarafından, kimlik bilgisine ilave 
olarak irtifa bilgisi gönderilir. SSR sistemlerinde (Mode-S) ilave çok sayıda bilgi 
gönderilmesi mümkündür. 

 

 SSR sistemi, PSR yerine geçmek üzere değil, tamamlayıcı olacak şekilde 
geliştirilmektedir. PSR’ın konum belirleme özelliği; hava aracındaki cihazın sağlıklı 
çalışmasına bağlı olarak çalışan SSR’a göre daha gelişmiştir. Pratik olarak, PSR ve SSR’ın 
birlikte kullanıldığı yerlerde daha güvenli hizmet verilebilir. 
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2.2. Reflektör 

 Hedeflerin pozisyonunun daha güvenilir olarak belirlenebilmesi için, enerjinin direkt 
olarak yayılması yerine, mümkün olduğunca enerjinin dağılmasını önlemek maksadıyla 
reflektör kullanılmaktadır. 

 

2.3. Anten Dönüş Hızı ve Etkileri 

Anten, hüzmelerin gönderimi ve alımı esnasında dönüş yaptığı için, alınan 
yansımalar, hedefleri az da olsa farklı yerlerde gösterir. 

Örneğin 10 rpm (Rotation Per Minute) dönüş hızı olan bir antede PRI=2 msn 
olduğunda, anten 1 dk’da 10 dönüş yapar. 1 sn’de 60 derece ya da 1 msn’de 0.06 derece 
döner. Sonuç olarak; istikamette (azimuth) ortalama 0.1 derecelik fark oluşur. Ancak bu 
sapma tüm hedefler için söz konusu olduğundan, hava araçları arasındaki ayırma değerleri 
etkilenmez. 

Radar antenlerinin dönüş hızları tarayacağı alana göre ayarlanır. Büyük bir saha 
(200-250 NM)  taranacaksa anten yavaş dönmeli, küçük bir saha taranıyorsa (60-80 NM) 
anten daha hızlı dönmelidir. 

50-60 NM’lik alanı tarayan antenin hızı = 12-15 RPM 

200-220 NM’lik alanı tarayan antenin hızı = 6-7 RPM 

RPM – Rotation Per Minute (1 dk’daki dönüş hızı) 

Bir radar anteninin hızı 12 RPM ise, o hedef hakkında 1 dk içerisinde 12 kez 
pozisyon malumatı alabiliriz. Bu dönüşler arasında radar anteni hüzmeyi  (pulse) belli bir 
aralıkla gönderir. 
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2.4. Radar Dalgalarının Yayılmasını Etkileyen Faktörler 
Radar dalgaları, karşılarına çıkan bir takım engeller nedeniyle istenilen hedeflere 

ulaşamazlar. İlave olarak radar ekranında gereksiz hedeflerin görüntülenmesi kaçınılmaz 
olur. 

  

Denizdeki yüksek dalgalar radar enerjisini 
yansıtabilir ve istenmeyen clutterların 
(manialar) oluşmasına neden olabilir. 
Böyle bir durumda clutter, aynı bölgedeki 
hava aracından gelen yansımaların 
belirgin bir şekilde görüntülenmesini 
engelleyebilir. 

 

Yüksek binalar, hatta büyük vinçler radar 
dalgalarının yayılmasını engeller ve 
istenmeyen clutter’ların oluşmasına 
neden olur. 
 

 

Doğal fiziksel nesneler de, radar 
dalgalarının hava sahasının belli 
bölgelerine ulaşmasını engeller. Dağlar ve 
ormanlar rahatsızlık kaynağı olabilir. 
 

 

Kuvvet santralleri gibi endüstri yerleşkeleri 
de, radar dalgalarının sağlıklı olarak 
yayılmasını engeller. 

 

 

Yüksek miktarda su içeren, özellikle 
cumulonimbus bulutları radar dalgalarının 
yansımasına neden olarak clutter 
oluşmasına neden olur. Ayrıca yoğun kar, 
dolu ve yağmur radar dalgalarının gücünü 
kaybetmesine neden olabilir. 
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2.5. PSR Radarı ve Çalışma Prensibi 
2.5.1. Giriş 

Adından da anlaşılabileceği gibi birincil gözetleme radarıdır. Radar ekranında görünen 
pozisyon, hava aracının gerçek pozisyonu ya da gerçek pozisyonuna çok yakındır. Bu 
yüzden hem sivil hem de askeri radarların temelini oluşturur. 

PSR, yer istasyonundaki kendi ekseni etrafında 360 derecelik dönüş yapabilen bir 
anten yardımı ile yüksek hızda havaya elektromanyetik radyo dalgaları gönderen bir 
sistemdir. Bu radyo dalgaları karşılaştıkları herhangi bir hedeften yansıyarak antene geri 
döner ve antendeki özel bir alıcı tarafından işlenir. Işık hızında hareket eden hüzmenin 
gönderilme zamanı ile bir hedeften yansıyarak geri dönmesi zamanına göre, hedefin yerini 
ve mesafesini radar displayi üzerinde gösterir. Eğer hedef hareket ediyorsa anten, her 
dönüşte hedefin pozisyonunu yeniler ve bu şekilde hedefin yönünü de belirlemiş olur. 

 
PSR (APP) Anteni 

 
PSR/MSSR (En-Route) Anteni 

Bu radar sistemi birçok bölümden oluşan yer sistemlerinden meydana gelir. Hava 
aracında herhangi bir sisteme gerek yoktur. Yerden gönderilen hüzmenin hedefin yüzeyine 
çarpıp geri dönmesi mantığı ile çalıştığı için, bu yüzeyin büyüklüğü ve düz olması 
radarın performansını direkt olarak etkilemektedir. Çok küçük hava aracı durum 
ekranında görünmeyebilir. Hayalet uçaklar olarak tabir edilen uçakların yüzeylerinde 
bulunan keskin kırıklar da, hüzmenin çarptığı yüzey çok küçük olduğu için radarda 
görünmez. 

 
Bir B-52 ağır bombardıman uçağının yansıma verdiği yüzeyin boyutu yaklaşık 60 m2 

iken B-1A uçağının yaklaşık 6 m2’dir. Hayalet uçak diye anılan B-2 uçağının ise yüzeyindeki 
keskinlikler nedeniyle yansıma yüzeyi 0.06 m2’dir. 

 

Bağlantılı resim görüntülenemiyor. Dosya taşınmış, yeniden adlandırılmış veya silinmiş olabilir. Bağlantının doğru dosya ve konuma işaret ettiğini doğrulayın.
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2.5.2. Ana Hüzme ve Yan Hüzmeler 
Enerjinin reflektörden yansıması ile, açısısal genişliği 2-3 derece olan, ince bir 

hüzme (beam) oluşur. Bu açıya radar hüzme genişliği denir. Bütün alan Ana Hüzme 
Alanı olarak adlandırılır. Bu sahanın sağında ve solunda yan hüzmeler oluşur. Ana enerji 
ana hüzmededir. Enerjinin küçük parçaları ise yan hüzmelerde oluşur. Bu yüzden yan 
hüzmeler, hedefleri farklı yerlerde gösterebilir. Radar üreticilerinin amacı yan hüzmeleri 
mümkün olduğunca küçültmeye çalışmaktır. 

 
Ana hüzme ve yan hüzmeler 

2.5.3. Mesafe Çözünürlüğü ve Hüzme Genişliği 
Radar tarafından ölçülen mesafe radar anteni ile hedef arasındaki direkt mesafedir. 

Mesafe çözünürlüğü; radarın, hedefin yerini ve mesafesini, hüzme genişliğine bağlı 
olarak,  ne kadar güvenilir olarak hesaplamasıdır. Örneğin hüzme genişliğinin 1 msn 
olduğunu varsayarsak, hüzmenin uzunluğu yaklaşık 300 metredir. Hedeften yansıyan 
hüzmenin uzunluğu (dalga boyu) da, sinyalin zayıflamasına rağmen, aynı kalır. Bu 
nedenle; radar antenine göre, birbirine 300 metreden yakın uçan iki hava aracı tek bir hedef 
olarak görüntülenir. Radarın hüzme genişliği daha düşük olduğunda, daha yüksek 
çözünürlük elde edilir. 
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2.5.4. İstikamet Çözünürlüğü ve Hüzme Genişliği 
Bir radar hüzmesinin genişliği yaklaşık 2-3 derecedir. 60 NM mesafeyi tarayan bir 

radarın hüzme genişliği 2 NM civarındadır. Tarama alanı arttıkça hüzme genişliği de artar.  

 
İki hava aracı arasında hüzme genişliğinden daha az bir mesafe olduğunda, radar sistemi 
iki hava aracını tek bir hedef olarak gösterir. 

 
İki hava aracı arasında hüzme genişliğinden daha fazla bir mesafe olduğunda radar sistemi 
iki hava aracını başarılı bir şekilde ayırt edebilmektedir. 

2.5.5. Clutter ve Anti-clutter tekniği (MTI_ Moving Target Indicator) 
PSR, hedeflerden gelen hüzmeler dışında; mania, deniz, bulut ve yağmur gibi 

etmenlerden gelen yansımalar da üretir. Bu şekildeki echo’lar (clutter) ekranda istenmeyen 
görüntüler oluşturarak karışıklıklara neden olur. PSR’da clutterların önlenmesi tekniği 
büyük önem taşımaktadır. Hedefin süratini dikkate alarak, hareket etmeyen hedefleri (dağ, 
bina, v.b.) ekranda göstermeyen, yalnızca belli bir sürate sahip olan hedeflerin 
görüntülenmesini sağlayan bir fonksiyondur. Bir takım dezavantajları bulunmaktadır. 
Bunlar: 

2.5.5.1. Blind Speed 
MTI fonksiyonu devrede olduğunda; hedeflerin dalga boyu ve frekansa bağlı olarak, 

belli bir sabit sürat ve katları ile radar istasyonuna doğru gelen bir uçağın ekranda 
görüntülenememesi durumudur. 

2.5.5.2. Tangential Fading 
MTI fonksiyonu devrede olduğunda; bir hava aracı radar istasyonuna göre tam 

olarak dairesel bir hareket ile dönüş yaptığında, uçağın radar ekranında görünmemesi 
hadisesidir. 
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2.5.6. Primary Radarın Avantajları 

• Büyük küçük tüm hedeflerin yerlerinin saptanabilmesi. 

• Hava aracı üzerinde herhangi bir teçhizata gerek duymaması. 

• Sistemin kararlı olması, bu nedenle hata toleransının düşük olması. 

• Sağanak yağışların ve kuş sürülerinin saptanabilmesi. 

2.5.7. Primary Radarın Dezavantajları 

• Hava araçlarının kimliklerini saptamak için pilotun yardımına ihtiyaç duyulması, 

• İrtifa bilgisi verememesi, 

• Anten üzerinde sessizlik konisi (450) 
2.6. SSR Radarı ve Çalışma Prensibi 

2.6.1. Giriş 
İkincil gözetleme radarıdır. Bu radar sistemi ile hava araçlarından 3 boyutlu bilgi 

alınabilmektedir. Hava ve yer cihazlarıyla birlikte çalışır. Yer istasyonuna Interrogator 
(sorgulayıcı), hava aracında bulunan cihaza da Transponder (cevaplayıcı) denir. SSR 
anteninden gönderilen sorgulayıcı sinyallere (1030 MHz) hava aracında bulunan 
transponder sinyalleri (1090 MHz) vasıtasıyla bilgiler gönderilir. Bu bilgiler Mode A ve Mode 
C bilgileridir. 

SSR Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol'de de kullanılabilir. Dönüş hızları 7-8 
RPM'dir ve 220-250 NM'ı tarar. 

 
SSR Sisteminin Çalışma Şeması 
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MSSR Anteni 

2.6.2. Transponder 
Transponder, radar tarafından sorgulandığında otomatik olarak sinyal gönderen bir 

uçuş cihazıdır. Kokpitte bulunan bir panel vasıtasıyla, pilot kendisine tahsis edilen 
transponder kodunu girerek, ATC’nin hava aracını tanımlamasını sağlar. Sorgulama 
neticesinde transponder kimlik ve irtifa bilgisini gönderir. Hava aracının pozisyonu, PSR’da 
olduğu gibi, sinyal gidiş-dönüş zamanına göre ve radar anteninin yönüne göre belirlenir. 

Transponder cihazları marka ve modele bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aşağıda 
bir örneği bulunan gelişmiş bir transponder cihazında; SSR Mode ve Code seçiminin 
yanında Mode S verileri ve TCAS fonksiyonları da kontrol edilebilmektedir. 

 
Gelişmiş bir transponder 

Transponder, bağımsız bir altimetreden standart değer üzerinden (1013.2 hPa) bilgi 
alarak Mode C değerini oluşturur. Transponderın altimetre değerinin değiştirilmesi 
mümkün değildir. Pilot kokpitdeki cihazlara mahallî QNH değerini girdiğinde, TL değerinin 
altında, eğer kontrolör radar sistemine mahallî QNH’i set etmemişse, pilotun rapor ettiği 
irtifa bilgisi ile durum ekranında sergilenen irtifa bilgisi arasında fark oluşur. 
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2.6.5. SSR Sorgulaması 
Transponder cevapları, içerisinde 15 adet data bulunan bir paket içerir. Birinci 

ve sonuncu (F1 ve F2) datalar çerçeve datadır. Orta data (X datası) ATC’de kullanılmaz. 
Geriye kalan 12 data, her birisi (0 ve 1’den oluşan ikilik sayı sisteminden) 3 data içeren ve 
her birisi transponder kodunun bir hanesini gösteren 4 gruba ayrılmıştır. 

Transponder cihazının limitlerinden dolayı SSR kodları 0 ile 7 arasında oluşmak 
durumundadır. SSR transponderları; sorgulama esnasında cevapladığı her SSR kod 
basamağı için ikilik sayı sistemine göre (0,1) üç basamaklı bir sayı gönderir.  

000 → 0    100 → 4 
001 → 1    101 → 5 
010 → 2    110 → 6 
011 → 3    111 → 7 
Şeklinde gösterilir. İkilik sayı sistemine göre üç basamaklı kombinasyon yukarıda 

görüldüğü gibi 8 (0-7) farklı şekilde olabileceğinden, 8 ve 9 gibi rakamların kullanımına 
uygun değildir.  SSR kodu A5743 için transponder A Modundan; 101(5) 111(7) 100(4) 
011(3) şeklinde cevaplama gönderir. 

 
ATC tarafından “Squawk Ident” talimatı verildiğinde, pilot transponder panelinde 

bulunan bir tuşa dokunur, bu durum SPI denilen ekstra bir data yaratır. Kontrolör durum 
ekranında, flashing yapan bir radar pozisyon sembolü ortaya çıkar. Ancak bu durum SSR 
sistemlerindeki mesafe çözünürlüğü probleminde de ortaya çıkabilir. 

2.6.6. SSR’da Çözünürlük 
2.6.6.1. FRUIT (False Replies Unsynchronised with the Interrogator 

Transmissions) 

 

Bir uçağın birden fazla SSR 
anteni tarafından aynı anda 
sorgulanması esnasında, sorgula-
ma ve cevaplama arasında senk-
ronizasyon olmaması durumudur. 
Başka bir antenin sorgulaması 
nedeniyle Transpon-der’dan gön-
derilen cevaplamanın beklenen-
den önce radar antenine gelmesi-
dir. 

  



272

 

2.6.6.2. GARBLING 
PSR sistemlerinde olduğu gibi, aynı istikamette ve slant range olarak birbirlerine 

yakın iki hedef olduğunda, ilk hava aracından gelen transponder cevaplaması daha 
bitmeden ikinci hava aracından gelen  transponder cevaplamasının radar sensörüne 
ulaşması durumunda oluşur. Her iki transponderdan gelen cevaplamaların iç içe girmesi 
durumudur. PSR’da aralarında ortalama 300 metreden az mesafe olan hedefler çözünürlük 
problemine neden olurken, SSR’da bu mesafe azami 3.6 NM olabilir. 

 

İki hava aracı arasında, radar istasyonuna göre, 3.6 NM’den fazla mesafe olduğunda ikinci hava aracının 
cevaplaması 20.3 microsaniyeden sonra radara ulaşacağından Garbling oluşmaz. 

 
3.6 NM ile 1.6 NM arasında mesafe olduğunda, radar istasyonuna yakın hava aracı tanıtma “ident” gönderirse 
Garbling oluşma ihtimali oluşur. 

 
İki hava aracı arasında 1.6 NM’den daha az mesafe varsa Garbling oluşur.  
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2.6.6.3. Anten Gölgelenmesi 

 

Hava araçlarında bulunan SSR anteninin 
boyu yaklaşık olarak 10 cm’dir. Manevra 
esnasında ve dönüşlerde radar anteni (uçağın 
gövdesi ya da kanatlarının kapatması nedeniyle) 
hava aracındaki SSR transponder antenini 
göremez ve cevaplama yapamaz. Bu hadiseye 
anten gölgelenmesi (antenna shadowing) denir. 
Modern hava araçlarında gövdenin üstünde ve 
altında SSR anteni bulundurulmasının nedeni 
anten gölgelenmesini önlemektir. 

2.6.7. Monopulse SSR 
SSR sistemleri monopulse tekniğin kullanılmasıyla geliştirilmiştir. Monopulse 

tekniğin en büyük avantajı, daha yüksek çözünürlük sağlamasıdır. Teorik olarak, bir hüzme 
yansımasının hedefin istikametini belirlemede yeterli olduğu düşünülerek monopulse (tek 
hüzme) olarak adlandırılmıştır. Sistem ihtiyaçları nedeniyle saniyede 3-8 sorgulama 
gerekir. Bu sayı klasik SSR’da 20-30’a kadar çıkabilir.  

 Elektrik olarak iki parçaya (sağ/sol) bölünmüş bir radar anteni kullanarak hedefin 
istikametini daha yüksek doğrulukta hesaplamak mümkündür. Her bir hüzme yansımasının 
radar antenindeki iki parçaya ulaşması zamanlarının kıyaslanması ile bu mümkün 
olmaktadır.  Bu işlem, hadefin o andaki anten açısından sapmasının hesaplanmasını 
sağlamaktadır. 

  

Bu yöntem ile klasik SSR’da 2-3 derece olan istikamet çözünürlüğü, monopulse 
SSR’da (MSSR) 0.5 dereceye kadar düşmektedir. Radar istasyonuna, 200 NM gibi uzak 
mesafelerde birbirine yakın iki hedefin olduğu durumlarda, çözünürlük daha iyi olacaktır. 
Örneğin radar istasyonuna 200 NM mesafede; klasik SSR’da 2 decelik hüzme genişliği ile 
7 NM olan hata payı, MSSR’da 1.7 NM kadar düşmektedir. Çözünürlüğe ilave olarak 
Garbling problemleri de MSSR’da büyük ölçüde azalma göstermektedir. 

Diğer taraftan, geleneksel SSR’da hava aracının pozisyonu birçok sorgulama ve 
SSR cevaplaması neticesinde hesaplanabilmektedir. Teorik olarak, tek bir sorgulama 
(hüzme) pozisyon hesabı için yeterli olabilmelidir. Geleneksel SSR saniyede 450 
sorgulama yaparken, MSSR saniyede yaklaşık 50 sorgulama yaparak hedefi yerini tespit 
etmekte ve FRUIT önlenmesinde de büyük aşama kaydetmektedir. Sonuç olarak MSSR: 

• Geleneksel SSR’a göre üç kat daha doğru istikamet tespit edebilmekte,  

• Garbling ve FRUIT oluşumunu yaklaşık %90 azaltmaktadır. 
 
 



274

 

2.6.8. MODE-S 
2.6.8.1. Giriş 

 

SSR sistemlerinde yaşanan garbling 
ve FRUIT problemleri, mevcut 4096 
adet kodun artırılamaması, 
transponder cihazından gönderilen 
kimlik ve irtifa bilgilerinin sağlanan 
hizmette yetersiz kalması gibi 
nedenlerle ekonomik ömrünü 
tamamlamak üzeredir. 

SSR sistemlerindeki bu yetersizlikler 
nedeniyle, seçici sorgulama ve 
bireysel hava aracı adresi üzerinden 
datalink haberleşme imkanı sağlayan 
SSR Mode-S geliştirilmiştir. 

2.6.8.2. Özellikler 
2.6.8.2.1. Her transponder için farklı bir kod tahsisi  

Her Mode-S transponder’da, 24 bitlik sabit bir kod tahsisi yapılır. Tam olarak 16 777 
214 hava aracı için sabit kod tahsisi yapılabilecektir. Ayrıca sorgulama yapan radar 
istasyonu seçici sorgulama yaptığında, başka transponder’lar bu sorgulamaya bir cevap 
göndermez.  

2.6.8.2.2. All-Call ve Seçici Sorgulama  
Mode-S radar istasyonu tarafından, “all-call” ve “roll-call” olmak üzere birbirini takip 

eden iki farklı sorgulama yapılır. All-call sorgulama, kaveraj dahiline girmiş yeni bir hedefin 
varlığını kontrol eder. Mode-S transpondera sahip bir hedef belirlendikten sonra, hedef 
kaveraj dışına çıkıncaya kadar roll-call sorgulama yapılır. 

2.6.8.2.3. All-Call Lockout 
Bir Mode-S radar istasyonu tarafından yapılan all-call sorgulaması, kaveraj içerisine 

girmiş yeni bir hedefin varlığını kontrol eder. Bu sorgulamada tespit edilen 24 bitlik 
transponder adresine sahip bir hava aracı tespit edildiğinde, bu transponder sorgulamayı 
yapan radar istasyonuna kilitlenir (locked out). Bundan sonra, bu radar istasyonundan 
gelen all-call sorgulamaları cevaplamaz ve sadece seçici (roll-call) sorgulamaları cevaplar. 

2.6.8.2.4. Yer İstasyonlarının Kümelenmesi 
Her bir Mode-S radar istasyonuna sabit bir sorgulayıcı kod (Bu kod IC_Interrogator 

Code, II_Interrogator Identifier Code ya da SI_Surveillance Identifier Code) tahsis edilir. 
Toplam 16 tane (0-15) kod vardır. Sorgulama yapılırken bu kod bildirilir. Mode-S radar 
istasyonu yapmış olduğu sorgulamalarda, bu “II kodu” hedef transponderlara gönderir. 
Transponder cevaplamasında, bu “II kodlu” istasyona cevap verdiğini belirtir. Bu noktada 
önemli olan, bir hedefin aynı anda aynı “II kodunu” taşıyan radar istasyonları tarafından 
sorgulanmamasıdır. 

 
 
 
 



275

 

2.6.8.3. Mode-S Sorgulaması 

 

Mode-S transponder taşıyan bir hava 
aracı, Mode-S radar kaverajına girdiğinde, 
transponder radardan gelen all-call 
sorgulamalarını alır ve 24 bitlik adresini de 
içerecek şekilde all-call cevaplar. Bu all-call 
cevaplamanın alınmasıyla, Mode-S radar 
kaverajına giriş yapan hava aracının istikameti, 
radar istasyonuna mesafesi ve adresine ulaşılır. 
İkinci all-call sorgulamadan sonra, bu hedef 
adresi de içerecek şekilde roll-call listeye alınır. 

Hava aracı ile radar istasyonu arasında kilitlenme olur ve Mode-S radar 
kaverajında kaldığı sürece, gözetim seçici sorgulama ile devam eder. 
Uçuştan önce pilot cihazlarına uçuş planındaki çağrı adını girecek ve bütün Mode-S 
sistemlerinde çağrı adı ile görüntülenecektir.  Bu sayede hava aracı ile ilgili her türlü bilgiye 
de ulaşabilmek mümkün olacaktır. Mode-S’in iki aşaması vardır: 

2.6.8.3.1. Mode-S Birincil Gözlem (Elementary Surveillance) 
 “Temel gözetleme” olarak adlandırılan bu safhaya Belçika, Fransa, Almanya, 
Lüksembourg, Hollanda ve İsveç katılma kararı almış ve çalışmalara devam etmektedir. 
Mode-S Elementary Surveillance, hava trafik kontrolörüne şu bilgileri sağlar: 

• Her hava aracı için tek 24 bitlik ICAO adresi, 
• Çağrı adı, 
• Uçağın yerde mi havada mı olduğu bilgisi, 
• İrtifada 25 ft’lik değişiklikler sağlayacaktır. 
2.6.8.3.2. Mode-S Gelişmiş Gözlem (Enhanced Surveillance) 

 

“Geliştirilmiş gözetleme” safhasıdır. 
hava trafik kontrolörüne elementary 
surveillance fonksiyonları yanında, ek 
olarak şu fonlksiyonları sağlar: 

• Gerçek hava sürati, 
• Uçuş başı, 
• Dikey sürati, 
• Girilen uçuş seviyesi v.b. 

bilgileri sağlayacaktır. 
2.7. PSR-SSR Karşılaştırması 

Fonksiyon PSR SSR 
Çıkış Gücü Çok yüksek (1-2 MW) Düşük (1-  KW) 

Hedef Tespiti Pilot Aktivitesi ve/veya ekstra 
cihaza ihtiyaç yok 

Hedef aktiftir, transponder’a 
ihtiyaç vardır 

Azimuth Hassasiyeti 20 20 
Menzil Doğruluğu 300-400 m. 3-6 NM 
Ekipman Kompleksliği Yüksek Düşük 
Maliyet ve Bakım Yüksek Düşük 

Kullanım Avantajları Hedef Tespit Hedef Tespiti, Uçuş Seviyesi, 
Kimlik Bilgileri 
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3. OTOMATİK BAĞIMLI GÖZETİM (ADS) 

3.1. Giriş 
Mevcut sistemlerde yaşanan problemleri sıralayacak olursak; 

a. PSR ve SSR’dan gönderilen elektromanyetik dalgaların düz bir satıhta yayılması 
nedeniyle düşük irtifa, kısıtlı kaveraj, sessizlik konisi gibi problemler, 

b. PSR ve SSR antenlerinin mekanik olarak dönmesi ve dönüş hızı ile kaverajın 
bağlantılı olması nedeniyle, uzak mesafelerde yenileme hızının düşük olması gibi 
problemler, 

c. Garbling ve FRUIT problemleri,  
d. Hava aracından sınırlı bilgi elde edilmesi (Mode A/C), 
e. Toplam 4096 tane olan Mode A kodlarının yetersizliği nedeniyle tanımlamada 

yaşanan sıkıntılar, 
f. Hava sahasındaki uçuşlara ait bilgilerin hava araçları tarafından izlenememesi, 
g. Çok yüksek maliyet seçeneklerini sayabiliriz. 

3.2. ADS Nedir? 

 

“Hava aracı tarafından, bir veri hattı 
vasıtasıyla, uçaktaki seyrüsefer ve pozisyon 
gösterge sistemleri tarafından sağlanan 4 
boyutlu pozisyon, kimlik ve ihtiyaç duyulan ilave 
bilgilerin otomatik olarak gönderilmesidir.” 
ADS, tamamen hava aracında bulunan bilgi ve 
sistemlere bağlıdır. Bu durum, ADS’in diğer 
gözetleme sistemlerinden en önemli farkıdır. 
ADS için, güvenilir bir veri hattı ve (hava 
aracında) güvenilir seyrüsefer sistemlerinin 
varlığına ihtiyaç duyulur. 

 ADS’de posizyon hava aracı tarafından tespit edilerek, yer istasyonuna gönderilir. 
Radar sistemlerinde hava aracının pozisyonu radar sistemi tarafından tespit edilir. ADS; 

• Hava araçlarının yer istasyonları tarafından gözetimi, 

• Hava araçlarının, diğer hava araçları tarafından gözetimi, 

• Yerde hareket eden hava araçlarının yer istasyonları tarafından gözetimi amacıyla 
kullanılabilir. 

 ADS’de hava aracı gözetleme mesajları, pozisyon raporu olarak bilinir ve aşağıdaki 
bilgileri sağlar; 

• Hava aracı tanıtması, 
• 3 boyutlu pozisyon, 
• Mesajın gönderildiği zaman, 
• Seyrüsefer sistemlerinin güvenilirliği (FOM_Figure Of Merit)  
İhtiyaç duyulan diğer bilgiler (yer sürati, hava sürati, uçuş başı, dikey sürat, bir 

sonraki rapor noktası, meteorolojik bilgi vb.) 
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ADS için mevcut olan 2 form bulunmaktadır: ADS-Contract ve ADS-Broadcast. Her 
iki formun çalışma prensipi; hava aracındaki verilerin diğer kullanıcılara veri hattı vasıtasıyla 
ulaştırılmasıdır.  

• ADS-C (Contract) 
o  Noktadan noktaya muhabere (Hava/Yer) , 
o  Mesaj dağıtımı garantisi, 

• ADS-B (Broadcast) 
o  Her noktaya yayın (Hava/Hava, Hava/Yer, Yer/Yer) 
o  Mesaj dağıtım garantisi yok. 

3.3. ADS-C (Contract) 
Uçağın yer seyrüsefer yardımcı 
istasyonlarından (VOR, DME, v.s.) 
ve/veya uydu istasyonlarından (GPS, 
GNNS) elde ettiği pozisyon bilgisini, 
muhabere uyduları veya VHF 
istasyonları vasıtasıyla hava trafik 
servis ünitelerine (ATSU) göndermesi 
ile gözetlenmesidir. 

 

Seyrüsefer esnasında, bağlı olduğu ATC ünitesine 4 durumda rapor yayınlar: 
• Demand (Talep): İlgili ATC ünitesinin isteği durumunda  
• Periyodik: Hava aracının bir ATC ünitesine bağlanması üzerine ATC ünitesi 

hava aracından temel bilgi ve opsiyonel bilgileri hangi periyotta talep ettiğini bildirir. ADS 
Sistemi de talep edilen periyotlarda bu bilgileri gönderir. 

• Event (Hadise): Hava aracının aşağıda belirtilen değerlerinde bir değişiklik 
olduğunda otomatik olarak rapor gönderilir: 

o Dikey hızdaki değişiklik, 
o Waypoint değişikliği, 
o Yoldan sapma, 
o Seviye değişikliği, 

• Emergency durum. 
Her bir ADS-C raporunda: 

• Pozisyon (koordinat ve irtifa) 

• Zaman 

• Duruma bağlı olarak diğer bilgiler yer almaktadır. 
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3.4. ADS-B (Broadcast) 
Hava ve/veya yer kullanıcılarına, talep 
edilmesi durumunda bir datalink vasıtasıyla ve 
belirli aralıklarla pozisyon, yön ve yer sürati 
gibi uçağa ait verileri yayınlayan bir gözetleme 
uygulamasıdır. 
ADS-C’de sadece noktadan noktaya hava/yer 
yayını söz konusu iken; ADS-B’de sınırsız 
kullanıcıya hava/hava, hava/yer ve yer/yer 
yayını mümkündür. Bununla birlikte TIS-B 
(Traffic Information Service) vasıtasıyla ADS-
B cihazları olmayan, SSR transponderi ile 
donatılmış hava araçlarının bilgileri yer 
istasyonundan ADS-B ile donatılmış hava 
araçlarına yayınlanmaktadır. 

 ASAS (Airborne Separation Assistance System): Hava trafik yönetimine köklü 
değişiklikler getirmesi planlanan bu sistem vasıtasıyla pilotlar, CDTI (Cockpit Display of 
Traffic Information) ekranında civarında bulunan trafiklerden haberdar olarak, ayırma 
sorumluluğunu kontrolörlerle paylaşabileceklerdir. ASAS uygulamaları 4 safhada 
değerlendirilebilir: 

§ Hava trafiği hakkında bilgi sahibi olmak: Bu safhada uçuş ekibi 
civarındaki trafik hakkında bilgi sahibi olur. 

§ Mesafeyi korumak: Uçuş ekibi, diğer bir trafikle arasındaki mesafeyi 
korumaya çalışır. Ayırma sorumluluğu kontrolördedir. 

§ Ayırma sağlamak: Belirli durumlarda ayırma sorumluluğu uçuş ekibine 
devredilir. 

§ Kendi ayırmasını sağlamak: Uçuş ekibi, civarındaki bütün trafiklerden 
arınma konusunda tam sorumludur. 

 ADS-B’nin kullanım olarak planlandığı yerlerden birisi de A-SMGCS (Gelişmiş 
Yüzey Hareketleri Yardımı ve Kontrol Sistemi)‘dir. Bu uygulamada ADS-B cihazları, hava 
araçlarının yanı sıra, pist, apron ve taksi yollarını kullanan araçlarda da bulunmaktadır. İniş 
ve kalkış yapan trafiklerin yanında, manevra sahalarında hareket eden araçlar birbirlerini 
görebildikleri gibi, kule tarafından da takip edilmektedirler. 
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4. MULTI-LATERATION (MLAT) 

 

4.1. Giriş 
Multi-Lateration, hava araçlarının SSR, SSR Mode S ve ADS-B transponderlarının 

sorgulanması neticesinde gelen sinyalin, 3 ya da daha fazla sensör tarafından işlenerek 
pozisyonunun belirlenmesi işlemidir. Sinyalin sensörlere geliş zamanı tekniğine göre hava 
aracının pozisyonu ve irtifası belirlenir. 

Bazı multi-lateration sistemleri, Mode S sorgulaması neticesinde hava aracından 
alınan bilgileri (Çağrı adı vb.) de görüntüleyebilir. 

Gözetim stratejisi 3 fonksiyonel seviyeden oluşur. Bunlar: 
§ Temel Operasyon: bu operasyonda multi-lateration sistemi sinyalin geliş 

zamanına göre hava aracının pozisyonunu belirler. 
§ Elementary Operasyon: temel operasyona ilave olarak, Mode S 

transponderından alınan, hava aracı çağrı adı bilgisini de kullanıma sunar. 
§ Enhanced Oparasyon: Elementary operasyona ilave olarak, hava aracı 

sistemlerinden alınan bilgileri kullanır. 
4.2. MLAT  

 

Hava alanlarının yüzey hareketlerinin incelenmesinde 
kullanılan A-SMGCS sistemlerinin kullandığı bir 
gözetleme tekniğidir. Pist, taksi yolu, apron, park yeri gibi 
meydan kontrol kulesi tarafından sürekli takip edilmesi 
gereken sahalardaki hareketi her saniye yenileyerek hava 
araçları ve SSR/Mode S transponder taşıyan araçların  
pozisyonlarını belirler. Bir noktanın asgari 3 (tavsiye edilen 
sayı 4-5) sensör tarafından görülecek şekilde meydan 
civarında ihtiyaç duyulan bölgelere sensörler 
yerleştirilerek gözetim hizmeti sağlanır. 

4.3. WAM (Wide Area Multi-lateration) 

 

WAM henüz denemeleri yapılan ve bazı 
TMA’lerde kullanılan yeni bir gözetleme 
tekniğidir. Yüksek maliyetli radar sistemleri 
yerine, hava sahasının belirli bölgelerine 
kurulan sensörlerden oluşan daha düşük 
maliyetli bir sistemdir. Kullanıldığı yerlerde 
hava araçlarında herhangi bir sistem 
değişikliğine gerek duyulmamaktadır. 
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5. GÖZETİM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 

Gözetim sistemlerinin ACC ve APP amaçlı kullanılması dışında farklı amaçlar için 
kullanıldığı yerler mevcuttur. Bunlar; 

5.1.  SMR  

 

SMR (Surface Movement Radar) 2–3 
NM kaverajında ve dönüş hızı 60 RPM'dir. 
Ground kontrol amaçlı olarak pist, taksi yolu ve 
apron üzerindeki hareketleri (hava aracı, araç 
v.b.) kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. 
PSR olarak kullanılabilir. Hedefler hakkında 
oldukça ayrıntı içerir. Hedefin araç mı, uçak mı 
olduğu, hatta belirli bir tecrübeden sonra uçak 
tipi bile anlaşılabilir.  
 

5.2.  A-SMGCS  

A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System), 
meydan kontrol kulesinde görüşün kaybolduğu özellikle düşük görüş şartlarında, gece ve 
görüş açısının yeterli olmadığı mesafelerde, hava alanı operasyonlarının emniyetli ve hızlı 
bir şekilde sürdürülmesinde büyük fayda sağlamaktadır.  

SMR’ın kullanımı yaygın olmasına rağmen bir takım zafiyetleri mevcuttur. Görüş 
alanı yetersizdir ve çok sayıda yanlış hedef oluşturmaktadır. Gelişimi durmuştur. Ancak 
gelişimi devam ettirilmekte olan A-SMGCS, dört safhada ihtiyaç duyulan fonksiyonları 
sağlayabilecektir: 

 

. 

• 1. Safha: Gelişmiş gözetleme ve prosedürler 
(tanımlama, ATC müsaade ve talimatlarının hava 
araçlarına iletimi) 

• 2. Safha: Gelişmiş gözetlemeye ilave olarak 
pist, tahditli bölgeler ve yakın bölgelerde emniyet ağları 
(safety nets) ve ortak prosedürler 

• 3. Safha: 2. safhada ilave olarak, manevra 
sahasındaki bütün conflictlerin tespiti, kontrolörler için 
geliştirilmiş rehber ve planlama fonksiyonu 

• 4. Safha: 3. safhaya ilave olarak, bütün 
conflictlerin çözümü, pilotlar ve kontrolörler için otomatik 
planlama ve rehber hizmeti 

A-SMGCS’in kullanıldığı yerlerde, SMR’ın 
yanında MLAT gözetleme tekniği de 
kullanılmaktadır. 
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5.3. PAR  

 

PAR (Precission Approach Radar) artık 
askeri amaçlar için kullanılmaktadır. Askeri adı GCA 
(Ground Controlled Approach) dir. İnişe gelen hava 
araçlarına hassas yaklaşma yaptırmak için 
kullanılmaktadır. PSR tabanlı iki antenden 
oluşmaktadır. Antenlerden birisi sağa-sola 7 
derecelik bir tarama yaparak uçağın pist merkez 
hattında olup olmadığını, diğeri yukarı aşağı 20 
derecelik bir açıyı tarayarak uçağın süzülüş hattında 
olup olmadığının takip edilmesine yarar. 
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6. GÖZETİM VERİ İŞLEME SİSTEMİ (SDPS) 

6.1. Giriş 

PSR, SSR, ADS, MLAT, WAM gibi gözetim sistemleriyle elde edilen, hava 
araçlarına ilişkin veriler bir takım işlemlerden geçer. Öncelikle gözetim sisteminin 
bulunduğu istasyonda veri toplanıp, ATC merkezinde bulunan Gözetim Veri İşleme 
Sistemi’ne (SDPS) gönderilir. SDPS tarafından hava araçlarının konumları ve her türlü bilgi 
işlenerek hava trafik kontrolörünün durum ekranında (HMI) görüntülenir. 

 

Bütün bu işlem boyunca; hava durumu, 
dağlar, yüksek binalar, kuş sürüleri gibi 
istenmeyen sinyallerin önlenmesi için bir dizi 
filtreleme işlemi uygulanır. Bir SDPS’in ana 
amacı bir hava aracına ait birden fazla 
kaynaktan gelen bilgilerin 
değerlendirilerek, o hava aracının tek bir 
hedef olarak görüntülenmesidir. 

6.2. SDPS’de yapılan işlemler 

 Radardan gelen analog sinyallerin transfer edilebilmesi için sayısallaştırılması 
gerekmektedir. Bu işlem, radar istasyonunda bulunan “plot extractor” tarafından, analog 
sinyallerin sayısal data bloklarına (plot) dönüştürülmesiyle gerçekleşir.  Plot, bir hedefe ait 
pozisyon ve ilave bilgileri içerir. SDPS, bu plot bilgilerini kullanarak hedefin o anki 
pozisyonu, ileriye dönük tahmini pozisyonu, yer sürati, hedefin önceki pozisyonları vb. 
bilgileri oluşturur. 

 

SDPS, belirlenmiş bir hava sahasındaki bütün trafiğin güvenilir hava resmini 
sağlamak ve gerekli bilgileri ilgili kullanıcılara (CFMU, AMAN sistemi, uzak TMA’ler, Askeri 
Üniteler, Safety Nets server, HMI, FDPS vb.)  ulaştırmak üzere tasarlanmış bir gözetim veri 
işleme sistemi’dir. RDPS (Radar Veri İşleme Sistemi) ya da sadece “tracker” olarak da 
adlandırılır. 
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6.3. MRT 

Tek bir radar anteninin sağlamış olduğu kaveraj teknik nedenlerle sınırlıdır. Hava 
sahasında kesintisiz radarlı hava trafik kontrol hizmeti verilebilmesi için, tek bir bölgenin 
aynı anda birden fazla gözetim sisteminin kaverajına girmesi gerekir. 

 

 MRT; aynı anda birden fazla gözetim sisteminden (PSR, SSR, ADS, MLAT 
vb.) bilgi alarak bu bilgileri işleyip radar ekranı üzerinde gösterme işlemidir. 

 
Mono Radar Tracking sistemine göre avantajları: 

• Radar antenleri üzerindeki sessizlik konisini yok eder. 
• Bir antenin kapsama sahasına girmeyen hedefler, başka bir anten tarafından 

görülebilir. 
• Hava sahasındaki bir nokta birden fazla antenin kapsama alanına gireceğinden 

daha güvenli bir hizmet verilebilir. 
• Herhangi bir antenin arızası durumunda, diğer antenlerle radar hizmetine devam 

edilebilir.  
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6.4. Veri Kaynakları 
• Primary Radarlar, 
• (Monopulse) Secondary Radarlar, 
• Combined (Primary/Secondary) Radarlar, 
• ADS-C ve ADS-B Sensörleri, 
• Uçuş Veri İşleme Sistemleri (FDPS) 
• Komşu Üniteler, 

6.5. Kullanıcılar 

6.5.1. Dahili Kullanıcılar 
§ İnsan Makine Arayüzü (HMI) 
§ Emniyet Ağları (Safety Nets) 
§ Uçuş Veri İşleme Sistemleri (FDPS) 

6.5.2. Harici Kullanıcılar 
§ Hava Savunma Sistemleri, 
§ Akış Yönetimi 
§ Komşu Üniteler 

6.5.3. Ülkemizdeki Radar İstasyonları 

PSR Radarları 
Radar İstasyonu Menzil (NM) 
Atatürk  60 
Esenboğa  60 
Menderes  60 
Antalya 2 60 
Milas 
Küçüksungurtepe 

60 

Dalaman 
Nuribaba 

60 

Trabzon 60 

 
 
 
 
 

MSSR&ADS-B İstasyonları 
Radar İstasyonu Menzil 

(NM) 
Test Transponder Kodları 

Mode A Mode S 

Atatürk 250 - - 
Yalova 250 0400 - 
Mira 200 4353 4BF114 
Esenboğa 250 4353 - 
Burdur Kuyutepe 250 4345 4BF11F 
Urfa Korçik 250 1032 - 
Karaman Ermenek 250 4344 4BF120 
Merzifon 250 4340 4BF118 
Batman Beşiri 250 4342 4BF121 
Akçadağ 250 4343 4BF112 
Erzurum 250 4341 4BF117 
Menderes 250 4347 4BF11B 
Akdağ 250 4350 4BF11A 
Antalya 2  250 4346 4BF116 
Dalaman  200 4354 - 
Milas Küçüksungurtepe 250 - - 
Erzincan Karadağ 250 1033 - 
Antalya 1 250 4357 4BF113 
Dalaman Nuribaba 250 4354 4BF115 
Trabzon 250 4360 4BF11C 
Trabzon ADS-B 200 - - 
Ağrı 250 4356 4BF11E 
Bozkurt 250 4355 4BF11D 
Yenibosna 250 4351 4BF119 
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Türk Hava Sahasında Radar Kaverajı 

6.6. Kullanıcıların Konfigürasyonu 

 Bir SDPS Ünitesi diğer lokal kullanıcılara LAN vasıtası ile bağlanır. SDPS gözetim 
verilerine direkt bağlantıyla ulaşır 

 

6.7. SDPS’in Fonksiyonel Yapısı 

Bir SDPS girişindeki veriler; gözetim sensörlerinden gelen ve sensör seviyesine 
bağlı olarak üretilen plot’lar ve/veya track’lardan oluşur. 3 farklı grupta işlem yapılmaktadır: 

§ Tracker: Radar giriş verilerinin işlenmesi ve Track Database’de gösterilen 
hava resminin muhafaza edilmesi fonksiyonunu yerine getirir. Tracker fonksiyonu bütün 
gelen verileri işler ve hava resmi için gerekli olan sistem trackleri oluşturur. Track 
Database’de bu sistem trackleri bulunur. 

En route 
CWP’leri 

APP/TWR 
CWP’leri FDPS Emniyet 

Ağları 
Dönüştürücü 

TMCS Radar 
Fall-back 

SDPS Router 

ATC 
LAN 

Radarlar 

Uzak Kullanıcılar, 
Komşu Üniteler 
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§ Server: Track bilgi servisini taşır. Kullanıcılardan gelen talepleri yönetir ve 
kullanıcılara gerekli track bilgilerini gönderir. FDPS Server’in ana fonksiyonu, Track 
Database’de bulunan bilgileri okuyarak, bu bilgilerin ilgili kullanıcılara dağıtımını 
sağlamaktır. 

§ Sistem Manager: SDPS Ünitesinin yönetimini sağlar. Ayrıca 
Database’lere direkt ulaşım hakkına sahiptir. Ünite içerisinde bulunan database’ler: 

o Statik Radar Database: Radarların teknik durumları 
o Dinamik Radar Database: Sistematik hatalar 
o Coğrafi Database: İlgi hava sahası, SID, STAR, Pistler gibi track 

algoritmasının hesaplanmasında kullanılan bilgiler. 
6.8. DARD Mode 

 By-Pass Mode olarak da bilinen bu yöntem; herhangi bir MRT arızası durumunda, 
radar sensörlerinden gelen dataların DARD (Direct Access Radar Data) LAN üzerinden 
direkt olarak hava trafik kontrolörlerinin ekranlarına iletilmesi amacı ile geliştirilmiştir. LAN 
üzerinde bu şekilde sisteme bağlı bütün radar sensörlerinden gelen bilgiler mevcuttur. 
Ancak, her radar ekranı için sadece bir sensör seçilerek o sensörden gelen bilgiler 
görüntülenebilir.  Her kontrolör çalışmakta olduğu hava sahası için en uygun radar 
sensörünü seçmelidir. Her bir radar bilgisinin bir çalışma pozisyonu (CWP) tarafından 
işlenerek LAN üzerine gönderilmesi gerekir. Bu seçim, sistem kurulumu esnasında 
yapılmış olup, kontrolörler tarafından anlık değişiklik yapılabilmektedir.   
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7. RADAR EKRANLARI 

7.1. Analog Ekranlar 

 

İlk nesil radar ekranları analog biçimindedir ve 
alınan radar sinyali dijital olarak işlenmiş 
değildir. Radar anteninden gelen veriler hiçbir 
işleme tabi tutulmadan direkt olarak 
görüntülenmektedir. Herhangi bir metinsel 
bilgi (çağrı adı vb.) görüntülemek mümkün 
olmadığı gibi harita bilgisi ekran 
büyüklüğünde şeffaf bir malzemeye çizilerek 
ekran üzerine konumlandırılmaktadır. Ekran 
üzerinde sadece PSR plotları 
görüntülenmektedir. Hava aracı pozisyonları 
bir sweep tarafından güncellenmektedir. 
 

 
7.2. Sentetik Ekranlar 

 

 

Teknolojinin gelişimiyle radar bilgilerinin 
sayısallaştırılması mümkün olmuş, bu imkan 
da bir takım avantajları yanında getirmiştir. 
Hava aracı pozisyonları işlenerek radar 
pozisyon sembolleri şeklinde 
görüntülenmiştir. Bu sayede daha 
fonksiyonel, temiz ve daha fazla bilginin yer 
aldığı bir ekran ortaya çıktı. Hava aracına ait 
pozisyon sembolünün önceki pozisyonları 
görüntülenerek, hava aracının uçuş yönünün 
daha açık olarak anlaşılması mümkün hale 
getirildi. Ekranda sergilenen pozisyon 
sembolleri artık bir sweep tarafından 
güncellenmemeye başladı. 
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 SSR sorgulaması sonucunda; Mode A 
ve Mode C’den gelen transponder kodları, 
çağrı adları ve uçuş seviyesi bilgileri ekran 
üzerinde kontrolörün kullanımına 
sunulmuştur.  Radar haritaları ayrıntılı olarak 
ekran üzerinde yer almıştır.  Ayrıca belli uçuş 
seviyeleri arasındaki uçuşlar filtrelenerek, 
filtre dışında kalan başka sektörlerdeki 
uçuşların görüntülenmemesi sağlanmıştır. 
Radar posizyon sembollerinin belli bir süre 
sonrasındaki tahmini pozisyonları (speed 
vector) görüntülendi. 

7.3. Entegre Ekranlar 

 

 

En son sistemlerde, yüksek yenileme hızları ile 
çok daha yüksek çözünürlüğe sahip çok renkli 
görüntüler kullanılır. Modern bilgisayar 
ekranlarındaki gibi pencereler açılabilmekte olup, 
meteoroloji gibi dış veri kaynakları ile iletişim 
kurabilmektedir. Radar verilerinin görüntülenme-
sine ilave olarak, uçuş verilerilerinin (FDPS) 
yönetimi ve sessiz transferi (OLDI), emniyet 
ağlarına ilişkin mesajlar (STCA, APW, MSAW ve 
APM) gibi pek çok system bileşkeninin 
görüntülenmesi ve yönetilmesi mümkün olabilir. 
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8. UÇUŞ VERİ İŞLEME SİSTEMİ (FDPS) 

8.1. Giriş 

Çeşitli amaçlar için hava araçlarına ait bilgilerin elde edilmesine, kullanılmasına ve 
depolanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hava araçlarına ait uçuş planları, ATC merkezlerine 
AFTN vasıtasıyla ulaştırılır. Uçuş planları kağıt stripler üzerine el ile işlenir, hava sahasına 
giriş saatine göre sıraya dizilir, hava sahasına giriş saati yaklaştığında ise holder’lara 
yerleştirilir. Bir önceki ACC ünitesi telefon ile arayarak uçuşa ait bilgilerini (devir noktası, 
saati, SSR kodu) iletir, bu bilgiler kağıt strip üzerine işlenerek, uçuşun hava sahasına 
girmesi beklenir. Bu arada, uçuş birden fazla sektörü kat edecekse, her sektör için ayrı bir 
strip çoğaltılır. Uçuş hava sahasına girmeden herhangi bir değişiklik olması durumunda 
(seviye, saat, SSR kodu vb), bir önceki ATC tarafından tekrar aranarak “revision” verilir. 
Uçuş radar kaverajına girdiğinde, radar display’i üzerinde takip edilmeye başlanır ve pilotun 
ilk çağrısı ile tanımlanır. Bundan sonra uçuşa ait bütün bilgiler (seviye, uçuş başı, rapor 
noktası geçiş saati, vb) strip üzerine işlenir. Uçuşlara ait kağıt stripler karşılaştırılarak, 
trafiklerin birbirlerine problem teşkil edip etmeyeceği anlaşılmaya çalışılır. Uçuşun devir 
noktasına yaklaşması durumunda, bir sonraki ACC’ye uçuşa ait bilgiler iletilir. Herhangi bir 
değişiklik olması durumunda “revision” verilir. Devir noktasında uçuş, bir sonraki ATC’ye 
devredilir. Bütün bu bilgiler kağıt strip üzerine usulüne uygun olarak işlenir ve işaretlenir. 
Daha sonra bu strip, faturalama ve istatistiki bilgiler için bir takım formlara işlenir ve 
arşivlenir. 

Yukarıda bahsi geçen uzun süreç ve daha fazlası FDPS tarafından fonksiyonel 
olarak yerine getirilir.  

Kontrolör durum ekranında, RDPS ve FDPS’den gelen, trafiklere ait bilgiler birlikte 
gösterilir.  
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8.2. FDPS Ana Fonksiyonları 

• Mesaj girişi ve işlemesi, 
• Başlangıç aşaması bilgi yönetimi 

§ Sistem Uçuş Planının (SFPL) oluşturulması 
§ Çevre bilgilerinin kullanılması, 
§ Yörünge tahmini 

• Uçuş bilgi yönetimi ve dağıtımı 
§ Aktivasyon 
§ Uçuş Planı hareketi 

• SSR kod atanması ve yönetimi, 
• Koordinasyon ve transfer desteği 

8.3. Uçuş Planı Veri Kaynağı 

 

Uçuş planlarının verilerinin ilk kaynağı 
hava taşıtı işleticisidir. Hava taşıtı işleticisi 
bilgileri ATS sistemlerine, içerisinde 
bulundukları ülkenin belirlenmiş kurallarına 
göre iletirler. Genel olarak bu kurallar hava 
aracının kalkış meydanının IFPS (Uçuş Planı İlk 
İşlem Entegre Sistemi) Bölgesi içerisinde ya da 
dışarısında olmasıyla ilgilidir.  
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8.3.1. Kalkış meydanı IFPS Bölgesi içerisindeyse 

 

Uçuş planlarının dağıtımının tek bir 
kaynaktan yapılması büyük önem 
taşımaktadır. Uçuş planının birden fazla 
kaynak tarafından dağıtımı yapılıyorsa, bilgi 
kaybı yaşanabilir. Aynı uçuş planlarının farklı 
sürümleri, operasyonel açıdan kabul edilemez 
durumdadır. IFPS Bölgesi içerisinden kalkış 
yapacak hava aracının uçuş bilgileri IFPS 
merkezine ulaştıktan sonra IFPS, uçuş plan 
bilgilerini IFPS Bölgesi içerisinde ve 
dışarısındaki ilgili bütün ATS merkezlerine 
ulaştırmaktadır. 

8.3.2. Kalkış meydanı IFPS Bölgesi dışarısındaysa 

 

Hava aracı IFPS Bölgesi dışından 
kalkıp, IFPS bölgesi içerisinde bir meydana 
inecekse ya da IFPS bölgesinden transit 
geçecekse, hava aracı işleticisi uçuş 
bilgilerini, IFPS Bölgesi dışındaki ATS 
merkezlerine ve IFPS’e göndermekte ve 
IFPS bölgesine gerekli dağıtımı 
yapmaktadır. 

 

8.3.3. IFPS Mesaj Kontrolü 

IFPS’e ulaşan uçuş planları sistem tarafından aşağıdaki kriterlere uygunluk 
kontrolüne tabi tutulmaktadır: 

§ Uçuş plan formatı 
§ Uçuş plan mantığı (ATC çevre veri bankası ile operasyonel uyum); 

- ATS yolu ve prosedürler 
- Trafik düzenleme planı 
- Hafta sonu yolları 

§ Orijinal uçuş planı ile ilişkili ve IFPL’i güncelleyen ilave mesajlar (CHG, 
DLA vb) 

8.3.4. Sürekli Uçuş Planları (RPL) 

RPL’ler hava yolu işleticileri tarafından yıllık iki sezona göre (yaz, kış) hazırlanır ve 
IFPS’e gönderilir. Bütün RPL’ler, FPL’lerle birlikte AFTN üzerinden ilgili ATS merkezlerine 
ulaştırılmaktadır. 
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8.3.5. ATC Sistem Girişleri 

Bir ATC sistemi üç farklı kanaldan ATS mesajlarını alabilir: 

• AFTN bağlantısı 

• Manüel (elle) giriş 

• İki sistem (FDPS) arasında mesaj değişimi. 
8.4. AFTN Network Bağlantısı 

AFTN vasıtası ile gelen ATS mesajlarının ATS sistemine kazandırılmasının üç 
yolu bulunmaktadır: 

• Sistem AFTN’e bağlı değilse, manüel işleme, 

• Sistem AFTN’e bağlı ise, yarı otomatik işleme, 

• Sistem AFTN’e bağlı ise, otomatik işleme. 
8.4.1. Manüel İşleme 

ATS mesajları ATS merkezine AFTN vasıtasıyla gelir ve klasik Teletype 
yazıcısından çıktı alınır. Gelen ATS mesajı sisteme (FDPS) bir operatör tarafından klavye 
kullanılarak girilir. 

8.4.2. Yarı Otomatik İşleme 

 

AFTN’den gelen bütün ATS 
mesajları direkt olarak FDPS’e iletilir. 
Bütün mesajlar bir operatör tarafından 
kontrol edilir ve gerekli düzenlemeler 
yapılarak kullanım için sistem üzerindeki 
veri bankasında saklanır 
 

8.4.3. Tam Otomatik İşleme 

 
 
 
 
 
 

Bütün ATS mesajları AFTN vasıtasıyla 
FDPS’e iletilir. FDPS içerisinde kontrolü 
yapılan mesajlarda herhangi bir hata 
unsuruna rastlanması durumunda 
mesaj, düzeltilmek üzere operatöre 
görüntülenir. Operatör gerekli düzeltmeyi 
yaparak mesajı sisteme kazandırır. 
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8.5. Manüel Uçuş Planı Girişi 

Bir uçuş planı sisteme aşağıdaki durumlarda manüel olarak girilmelidir: 

• Bir pilot havada uçuş planı doldurmak istediğinde, 

• Bir uçuşa ait uçuş planının sistemde olmaması durumunda 

Birçok ATS sisteminde, Kontrolör tarafından kısa uçuş planı (çağrı adı ve SSR 
kodu) sisteme girilir, diğer gerekli bilgiler (kalkış meydanı, varış meydanı, yol, uçak tipi vb.) 
Planlama Kontrolörü tarafından tamamlanır. 

8.6. Sistem Uçuş Planı (SFPL) 

8.6.1. SFPL Safhaları 

Sisteme kazandırılan (AFTN, vb) uçuş planları sistem üzerinde depolanır ve farklı 
safhalarda işlenir. Bu safhalar genel olarak; 

8.6.1.1. Pasif Safha 

Sisteme kazandırılan uçuş planlarının uçuş planı formatı ve uçuş planı mantığı 
kontrollerinden geçtikten sonra, depolandığı safhadır. 

8.6.1.2. Bekleme Safhası 

Uçuş planını uçuşun ATC ünitesinin sahasına girmesinden ya da kalkışlar için 
motor çalıştırma saatinden belli bir süre önce kullanıma sunulduğu safhadır. 

8.6.1.3. Planlanmış Safha 

Uçuşun hava sahasına giriş bilgilerinin belirtildiği, motor çalıştırma izninin verildiği 
ya da ACT mesajının alındığı safhasıdır. 

8.6.1.4. Aktif Safha 

 Uçuşun hava sahası içerisinde olduğu (giriş ya da kalkış yaptıktan sonraki) 
safhadır.  

8.6.1.5. Bitirilmiş Safha 

Uçuşun, hava sahasını terk ettikten ya da hava sahası içerisindeki bir meydana 
iniş yaptıktan sonraki safhadır.  

8.6.2. SFPL Oluşturmak 

SFPL üç Şekilde oluşturulabilir: 

• Otomatik Olarak: Bir uçuş planının bütün bilgilerinin harici bir kaynaktan alınması 
(AFTN), 

• Manüel Giriş: Sistemde olmayan bir uçuşa ait uçuş plan bilgilerinin operatör 
tarafından sisteme girilmesi, 

• ABI/ACT Mesajları. 
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8.6.3. Uçuş Bilgi Yönetimi ve Dağıtımı 

FDPS, sistem uçuş planı (SFPL) ile ilgili bütün modifikasyonları (CHG, DLA vb.) 
işleyerek son halini depolar. Kullanıcının talebi üzerine FDPS, bir uçuşla ilgili olarak en son 
orijinal uçuş planı ile birlikte ilgili bütün mesajları görüntüleyebilir. Sistem, ilgili kullanıcıların 
SFPL statüleri yönetmesine imkan verir.  SFPL’ler önceden tanımlanmış bir süre önce 
Pasif Safha’dan, Bekleme Safhası’na geçerler ve ilk işlemin yapılacağı sektörde 
görüntülenirler. 

Uçuşun motor çalıştırma bilgisinin sisteme girilmesi, sesli koordinasyon ile uçuş 
bilgilerinin sisteme girilmesi ya da OLDI vasıtasıyla ACT mesajının alınması üzerine SFPL, 
Bekleme Safhası’ndan Planlanmış Safhaya geçer. Bu safhada uçuş ile ilgili bilgiler (zaman, 
seviye, vb.) üzerinde değişiklik yapılabilir. Sistem, uçuş planındaki bilgiler ile veri 
bankasındaki bilgileri kullanarak uçuşun, FIR ve sektörler içerisinde takip edeceği rotayı 
belirler ve sürat bilgisini kullanarak rapor noktalarına olan muhtemel süreleri hesaplar, ilgili 
sektörlere dağıtımını yapar. 

Uçuşun hava sahasındaki ilk rapor noktasını geçmesi ya da hava sahası 
içerisindeki bir meydandan kalkış yapması üzerine SFPL, Planlanmış Safha’dan Aktif 
Safha’ya geçer. SDPS’den almış olduğu yer sürati bilgisini hesaplayarak ilgili rapor 
noktalarına olan tahmini varış zamanlarını günceller. 

Uçuşun, hava sahasını terk etmesi ya da hava sahası içerisinde bir meydana iniş 
yapması durumunda SFPL Aktif Safha’dan Bitirilmiş Safha’ya geçer. 

8.7.  SSR Kod Tahsisi ve Yönetimi 

Önceden bir SSR kodu tahsis edilmiş (sesli koordinasyon ya da OLDI vasıtasıyla 
alınmış) ise, sistem bu SSR kodunu kullanır, tahsis edilmemiş ise (kalkış trafikleri vb) 
uçuşun durumuna göre veri tabanından otomatik olarak yeni bir SSR kodu tahsis eder. 
Yeni SSR kod tahsis işlemi ORCAM (Originated Region Code Assignment Method) 
kriterlerine göre yapılır.  

Önceden tahsis edilmiş SSR kodu o anda sistem tarafından kullanılmaktaysa 
sistem, kontrolörü yeni bir SSR kodu tahsis etmesi yönünde uyarır. 

8.7.1. ORCAM  

SSR transponderlarına tahsis edilebilecek kod sayısı toplam 4096’dır. Bu sayı 
bütün dünyada kullanım için yeterli değildir. 

ORCAM (Originating Region Code Assignment Method), ülkeler ve bölgeler 
arasında 4096 adet kodun en efektif ve ekonomik kullanımını hedefleyerek, trafik sayısına 
göre her FIR tarafından kullanılmak üzere kod tahsisi yapmaktadır. 

8.8. Çevre Verilerinin Kullanılması 

8.8.1. Hava Sahası Verileri 

§ Hava sahası bölümleri (FIR, TMA, vb) 
§ Fiksler 
§ ATS yolları, SID’ler, STAR’lar 
§ Coğrafik sektörler 
§ Diğer hava sahası statüleri 
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8.8.2. Meteorolojik Veriler 

§ Rüzgâr, 

§ Sıcaklık, 

§ QNH. 
8.8.3. Hava Aracı Verileri 

§ Farklı irtifalardaki hava aracı performans verileri 

§ Düz uçuş sürati 

§ Alçalma/tırmanma varyoları 
8.8.4. Rota Hesaplaması 

§ Hava aracının hava sahası ve sektör içerisinde izleyeceği rotanın 
belirlenmesi 

§ Uçuş planındaki seviye bilgisine göre uçuş profilinin hesaplanması 

§ Uçuş profilinin hava sahası içerisinde kullanacağı sektörlerin belirlenmesi 
8.9. Uçuş Planının Güncellenmesi 

FDPS, Gözetim Veri İşleme Sistemi’nden (SDPS) almış olduğu track datası ile 
SFPL’i güncelleştirmektedir. Güncelleştirme, hava aracının hava sahası ilk rapor noktasını 
geçmesi ya da hava sahası içerisindeki bir meydandan kalktıktan sonra radar tarafından 
tanımlanması üzerine başlar ve periyodik olarak (örn 10 sn.de bir kez), SFPL Bitirilmiş 
Safha’ya ulaşıncaya kadar devam eder.  

Sistemin, rapor noktalarına olan tahmini zamanları doğru olarak hesaplayabilmesi 
ve dolayısıyla bir sonraki ATC ünitesine gerekli OLDI mesajlarını doğru olarak 
gönderebilmesi için, uçuş planının sistem tarafından takip edilmesi ve güncellenmesi çok 
önemlidir. Hava aracının rotasının değiştirilmesi, direkt rota uygulaması gibi Kontrolör 
tarafından verilecek talimatların eş zamanlı olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde hava aracının, sistem tarafından beklenen rotasının belli bir mesafe (örn; 4 NM) 
dışına çıkması durumunda, bilgiler güncellenemeyecek ve hesaplamalar yanlış olacaktır. 

8.10. Korelasyon  

Korelasyon ya da kod-çağrı adı korelasyonu, aktif bir sistem uçuş planı ile bir radar 
track’in eşleştirilmesidir. Bir çok ATS sisteminde korelasyon otomatik olarak yapılmaktadır. 
Korelasyon sonucunda Hava Trafik Kontrolörü, ekrandaki bir track üzerinde uçuşun çağrı 
adı, çıkış noktası, uçuş seviyesi vb. bilgilerini görebilmekte, ayrıntılı uçuş planına 
ulaşabilmektedir. 
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8.10.1. Korelasyonun Amacı 

 
 Bir track’in bir uçuş planı ile korelasyonunun sağlanması SDPS ve FDPS’in bilgileri 
paylaşması sonucunu doğurur. SDPS bir track’ın çağrı adı bilgisini FDPS’den alır. FDPS 
de SDPS’den almış olduğu track bilgisi ile SFPL’de rota tahmini ve nokta tahmini zamanı 
hesaplaması yapar. Ayrıca sistem bu bilgileri STCA ve MTCD gibi fonksiyonların 
kullanımına sunar. 

SFPL’in aktif durumunda (Planlanmış Safha), sistem, korelasyon işlevi için ilgili 
track’i bulmaya çalışır. Kaveraj içerisinde SFPL’de SSR kodu belirtilmiş bir track’e 
rastladığında otomatik olarak kod/çağrı adı korelasyonunu sağlar. Eğer sistemde coğrafik 
kontrol fonksiyonu mevcut ise track’in beklenen pozisyonda olup olmadığını kontrol eder. 
Farklı bir pozisyonda, aynı SSR koduna sahip bir track olduğunda bu track’i dikkate almaz.  

8.10.2. Korelasyon İşlevi 

 Korelasyon işlevi temel olarak bütün gelişmiş FDPS’lerde aşağıdaki 
sıralamayı takip eder: 

• Uçuş Planı aktivasyonu 
• Radar Track oluşumu 
• Korelasyonu sağlanmış Uçuş Planı iptali 
• Korelasyonu sağlanmış Track iptali 

8.11.  OLDI 

OLDI (On-line Data Interchange) iki FDPS arasında, uçuşlara ilişkin bildirim, 
koordinasyon ve muhaberenin transferi işlemlerini sesli koordinasyona gerek duyulmadan, 
elektronik olarak sağlayan bir haberleşme protokolüdür. Mevcut sistemler genel olarak, 
zorunlu OLDI mesajları olan, Erken Sınır Uyarı Bilgisi Mesajı (ABI_Advance Boundary 
Information Message), Aktivasyon Mesajı (ACT_Activation Message) ve Mantıksal 
Onaylama Mesajından (LAM_Logical Acknowledgement Message) oluşmaktadır. 
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8.11.1. ABI (Advance Boundary Information/Erken Sınır Uyarı Bilgisi) 

• Bir sonraki ATC ünitesine önceden sınır bilgisi ve bu bilgiye yapılacak 
düzeltmeleri sağlar, 

• Komşu ATC ünitesi için trafik bilgilerini ve (bu bilgideki) değişikliklerini sağlar, 
• Temel uçuş planını günceller, 
• Radar tracklerinin erken korelasyonunu sağlar, 
• Kısa vadeli sektör yoğunluğu değerlendirilmesini doğru olarak sağlar, 
• Kayıp uçuş planlarının elde edilmesini sağlar. 
• Mesaj içeriği: (ABIA/B875-MON3582/A5525-EGGW-ABC/0943F330-HECA-

9/B757/M) 
8.11.2. ACT (Activate Message/Aktivasyon Mesajı) 

• Kontrolün transferinden önce mesajı alan ATC ünitesindeki temel uçuş 
bilgilerini en son bilgilerle yeniler. 

• Mesajı alan ATC ünitesindeki code/call sign korelasyonunu sağlar. 
• Mesaj içeriği (ACTA/B914-MON3582/A5525-EGGW-ABC/0945F370-HECA-

9/B757/M) 
8.11.3. REV (Revision Message/Düzeltme Mesajı) 

REV mesajı, koordinasyon değişikliğinin kontrolü devralacak ATC ünitesini 
değiştirmeyeceği durumlarda, önceden ACT mesajı ile gönderilmiş koordinasyon 
verilerindeki değişikliklerin iletilmesini sağlar. 

8.11.4. MAC (Message for Abrogation of Coordination/Koordinasyon 
İptal Mesajı) 

• MAC mesajı önceden koordinasyon ya da bildirim gönderilen ATC ünitesine 
ilgili uçuş için mesajın iptal olduğunu belirtmek için kullanılır. 

• MAC mesajı uçuş planında yapılacak yol değişikliği eğer bir sonraki ATC 
ünitesini değiştirecekse ya da kontrolü devredecek ATC ünitesinde sistemdeki uçuş planı 
iptal edilirse, kontrolü devralacak üniteye,daha önce gelen mesajı iptal etmek amacıyla 
gönderilir. 

8.11.5. PAC (Preliminary Activate Message/Başlangıç Aktivasyon 
Mesajı) 

Bir meydandan kalkış yapacak olan uçağın kalkış zamanı ile COP’a ulaşması 
arasında geçecek olan zamanın ACT mesajı iletim parametresinden daha az zaman 
olduğu durumlarda, bildirimin ve kalkış öncesi koordinasyonun yapılması için kullanılır. 

8.11.6. LAM (Logical Acknowledgement Message/Bilgilendirme Mesajı) 

• Gönderilen bir mesajın alındığı ve muhafaza edildiği bilgisinin gönderici 
üniteye bildirilmesi için bir araçtır. 

• Mesaj içeriği  (LAMB/A003A/B914) 
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9. ATC ARAÇLARI 

9.1. Giriş 

ATC Araçları, entegre ATM operasyonlarında, kontrolörlere yardımcı olarak 
ATC kapasitesini ve emniyetini artırır. ATC araçlarının amacı; iş yükünü hafifletmek için 
belirlenen saha içerisinde potansiyel problemlerin fark edilmesine ve çözümüne yardımcı 
olmaktır. 

ATC Araçları, kontrolörün trafik durumunu anlamasını (var olan ve beklenen 
trafik durumu) ve karar vermesini kolaylaştırır. ATC Araçları, kontrolörlerle HMI aracılığı 
ile haberleşir ve FDPS’den işlenmiş verileri alarak ATC’nin o andaki durumunu gösterir. 

Kapasite ve güvenlik bakımından ATC Araçları iki farklı grupta toplanabilir: 
§ Birinci grup; öncelikle emniyeti artırmayı amaçlar ve buna bağlı olarak 

varolan ve olacak (yakında gelecek) olan olayları monitör eder (MONA, Safety Nets). 
§ İkinci grup ise; ilk olarak kapasiteyi artırma amacıyla, kontrolörlerin özel 

durumları filtre etmesine ve planlama yapmasına yardım eder (AMAN, MTCD). 
9.2. MONA (Monitoring Aids) 

9.2.1. MONA’nın Amacı1 

Monitoring Aids (MONA) rota tahmininin (trajectory prediction) 
tamamlayıcısıdır. Sistem trafiğin beklenen rotasından sapmasını saptamak için kontrol 
altındaki tüm uçuşları monitör ederek kontrolöre yardım eder. MONA ya otomatik olarak 
rotayı yeniden hesaplar ya da HMI için aşagıdaki verileri sağlar: 

• Kontrolörü o andaki sapmalar için uyarır, 

• Kontrolörü  beklenen sapmalar için uyarır. 
9.2.2. Operasyonel İçerik  

MONA, FDPS’den elde ettiği uçuş bilgisini sistemdeki rota ile karşılaştırır. Eğer 
hava aracı, sistemdeki rotasından belli bir parametre kadar (Yanlamasına 2 NM, 
uzunlamasına 4 NM) sapma göstermişse, o zaman MONA ya kontrolöre ikaz üreterek 
önlem almasını sağlar ya da kontrolör yeni bir rota girmişse o andaki pozisyonuna ve 
performansına göre yeniden hesaplama yapar.  İkazlar aşağıdaki durumlarda üretilir: 

 

 

 
 

                                                
1 MONA kontrol altındaki tüm hava araçlarından, FDPS aracılığı ile planlanmış ve gözlenmiş bilgileri alır ve 
HMI aracılığı ile kontrolöre uyarı ya da hatırlatma gönderilmesini sağlar. Kontrolörün sisteme tüm bilgileri 
girmesi, fonksiyonların doğru çalışması açısından çok önemlidir. 
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• Sistem rotasından yatay olarak sapan uçuş için; Uçuşun beklenen 

pozisyonundan belirlenmiş parametreyi aşan bir sapma görüldüğünde (7 NM) 
• Müsaade seviyesinden irtifa olarak sapan uçuş için; Alçalan, tırmanan 

ya da düz uçuşlar için parametrede belirlenen değer aşıldığında (örn 300 ft) 
• Seviyesini muhtemelen tutamayacak hava aracı için (level bust); 
• Beklenen manevrasını yapmayan uçuş için; Belli bir uçuş seviyesine 

tırmanmaya/alçalmaya müsaade edilmiş uçuşun beklenen manevrasına belli bir süre 
içerisinde başlamadığı durumda (örn 15 sn), 

• Beklenenle aynı performansı gösteremeyen uçuş için; 
• Uçuşun sistem rotası koordinasyon kriterlerini yerine getiremezse; 
• Saha sürat tahdidi aşılmışsa; 

9.3. Emniyet Ağları (Safety Nets) 

9.3.1. Giriş 

Öncelikli olarak gözetim verisine dayanan ve tehlikenin gerçekleşmesinden 
kısa süre önce hava trafik kontrolörlerini ikaz eden yer sistemleridir. Bu nedenle de 
tahmin ve uyarı için 2 dk ve ya daha az bir süre kullanır. Emniyet Ağları kontrolörü 
aşağıdaki tehlikeli durumlar için uyarır: 

§ Kısa Vade Çatışma İkazı (STCA_ Short Term Conflict Alert): Kontrolörü, 
hava araçları arasındaki potansiyel conflict’ler için uyarır. 

§ Asgari Güvenli İrtifa İkazı (MSAW_Minimum Safe Altitude Warning): Bir 
hava aracı irtifasının, bulunduğu bölgede ya da bir süre sonra yere göre belli bir 
parametreden daha yakın olduğunda Kontrolöre ikaz üretir. 

§ Saha Yakınlık İkazı (APW_Area Proximity Warning): Kontrolörü bir uçağın 
korunmuş (yasak, tahditli, notamlı vb) hava sahasına girdiğini veya girmekte olduğu 
konusunda uyarır. 

§ Yaklaşma Uygunluk İkazı (APM_Approach Path Monitoring): ILS 
yaklaşması yapan bir hava aracının pist merkez hattı ya da süzülüş açısından belli bir 
parametre kadar saptığı durumlarda ikaz üretir. 

9.3.2. Emniyet Ağlarının Amacı 

Kontrolörü, potansiyel tehlikeli durumlar olacağı konusunda ve durumu 
çözecek talimatları vermesini sağlayacak şekilde; pilotu da, uygun kaçınma yapması için 
zaman tanıyacak bir süre önce ikaz etmek, emniyet ağlarının amacıdır. İkazın süresi, 
hadiseden 2 dk ya da daha az süre öncesidir. Bu süre 2 dk’dan fazla olamaz. Bu sürenin 
uzun olması emniyeti artırır, ancak sahte alarm sayısı da artar; sürenin kısa tutulması 
durumunda ise sahte alarm sayısı azalır, ancak hava trafik kontrolörüne hadiseyi 
önlemesi için yeterli zaman kalmaz. Emniyet Ağları,  insan hatasından kaynaklanan 
potansiyel riskleri azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Emniyet ağlarının amacı ATC kapasitesini artırmak değildir. Emniyet ağları 
kontrolörlere, trafikleri çarpışma yaratacak durumlardan kaçındırmak, kontrollü hava 
araçlarının yer ve hava sahası ihlallerini önlemek amacıyla yardımcı olur. Her bir hava 
aracı için, sonraki/takip eden süre içindeki tahmin edilen rotası boyunca  (yani uçağın 2 
dk içerisinde eğer bu rotada gitmeye devam ederse tehlike yaratacak bir durum içine 
gireceğini)  belirler ve kontrolörü çözülmesi gereken bu durumlar hakkında uyarır. 
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Emniyet ağlarının ana kaynağı gözetim bilgisidir. Hava aracı kimliği gibi bilgiler 
Emniyet Ağlarının nasıl ve nerede çalıştığını kararlaştıracak çeşitli parametreleri de 
içerir. 

9.3.3. Emniyet Ağlarının Çevre Verisi 

Emniyet ağları, STCA, MSAW, APW ve APM ikazı gerektiren durumlarda 
sağlıklı bir şekilde ikaz üretebilmek için SDPS ve FDPS’den bilgi alır.   SDPS hava aracı 
ile ilgili gözetim verisini, FDPS de uçuş bilgisi ve coğrafik bilgileri, HMI Kontrolörün 
planlamasını sağlar. Emniyet ağları aynı zamanda süpervizörün sisteme girdiği bilgileri 
de kullanır. İkazlar, sistemin yapısına göre en azından, hadisenin meydana geldiği 
sektörün kontrolörüne ve duruma göre süpervizör pozisyonunda görülecektir. 

Emniyet ağları uçağın tahmin edilen uçuş rotasını kullanır. Bundan dolayı da 
bazen kontrolörün dikkat etmesini gerektirmeyen durumları da ikaz eder. Emniyet 
ağlarının tam çalışmasını kabul etmek demek meydana gelecek gereksiz ikazların da 
olacağını kabul etmek olacaktır.  

Bazı durumlarda, emniyet ağları’nın gerçek tehlike oluşturacak durumları 
kontrolöre ikaz etmemesi ile de karşılaşılabilir. Sistem tahmini, hava aracının 
yapabileceği manevraları da dikkate alır. Hava aracının “conflict” yaratacak ani 
manevraları da ikazı tetikleyebilir. Bu nedenle emniyet ağları’nın kurulumunda en önemli 
nokta,  hava sahasının iyi şekilde optimize edilmesidir. Optimizasyonun amacı, 
olabilecek gerçek conflict’lerin tümünü belirleyebilmek ve gereksiz verilebilecek olan 
ikazları da en aza indirmektir. 

Emniyet ağları hangi hava araçlarının işleme tabi tutulacağını gösteren 
bilgilere ihtiyaç duyar. Bu, uygun SSR kodların kullanımıyla elde edilebilir. Emniyet ağları 
aynı zamanda gerçek QNH değerine de ihtiyaç duyar. 

9.3.4. STCA 

  

STCA, trafikler arasındaki conflict’leri 
ikaz etmeyi amaçlar. İki hava aracının tahmin 
edilen rotalarını ya da o andaki yakınlıklarını baz 
alarak, uçuş rotalarını denetler ve conflict’i 
saptar.  

Hava sahası belli bölgelere ayrılır. 
Her bölge için asgari ayırma değeri ve ayırma 
değerinin altına düştüğünde, ne kadar süre önce 
(look ahead time) ikaz üretileceği parametreleri 
girilir.  

 

Emniyeti artıracak ve gereksiz ikazları azaltacak ayarlar yapılır. Sadece 
tanımlanmış IFR uçuşlar ile diğer hedefler (IFR, VFR, MIL, tanımsız vb.) arasında ikaz 
üretecek şekilde parametre değişiklikleri yapılabilir. 
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9.3.5. MSAW 

 

MSAW kontrolörü, bir hava aracı yere 
yakın kabul edilen bir seviyede veya o seviyeye 
doğru uçmakta olduğu konusunda uyarır. Hava 
aracı alçalırken ya da düz uçuşta ise yüksek 
maniaların olduğu yere doğru uçarken oluşur. 

9.3.6. APW  

 

APW, kontrolörü, bir hava aracının 
girmemesi gereken tanımlanmış bir hava 
sahasına girdiğinde ya da girmek üzere 
olduğunda bilgilendirir. Giriş yapılan alan 
yatay, dikey veya her iki şekilde girişe izin 
verilmeyen bir hava sahası olabilir. 

APW, hava aracı sahaya doğru ya 
da o sahanın seviyesine doğru uçmakta ise 
ikaz üretir. Bu sahanın üstünde altında ya da 
çevresinden dolaşan hedefler için ikaz 
üretmez. 

9.3.7. APM 

 

APM kontrolörü, ILS yaklaşması 
yaptığı belirtilen bir hava aracının, pist 
merkez hattı ve süzülüş hattınının belli bir 
parametre kadar dışına çıktığında ikaz 
eder. Yaklaşma hattı bir koni olarak 
tanımlanır. 
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9.4. Orta Vade Çatışma Tespiti (MTCD) 

MTCD, planlama kontrolörünü ikaz eden ve önlem alması için zaman tanıyan 
orta vadeli (20-30 dk.) bir sistemdir.  Trafiklerin hava sahasında ya da sektörde izleyeceği 
rotayı (FDPS vasıtasıyla) ve uçağın uçuş seviyesi ile yer süratini (SDPS vasıtasıyla) göz 
önüne alarak, başka bir hava aracı ile (belirli limitler dahilinde) yakın geçmesi ihtimali 
durumunda planlama kontrolörü ekranında ikaz verir. Planlama kontrolörü, gerekli plan 
değişikliklerini ve koordinasyonları yaparak hava araçları sektöre girmeden problemi 
çözer. Bu mümkün görünmüyorsa, sektör içinde bir planlama yapar (seviye değişikliği, 
direkt rota, vektör vb.) ve executive kontrolöre planlamasını bildirir. Executive kontrolör 
de yapılmış olan planlamayı uygular. 
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9.5. Arrival MANager (AMAN) 

 

 Trafik yükü fazla olan hava 
limanlarında kullanılan bir fonksiyon olup; 
inişe gelen trafiklerin sıralanmasında ve 
aralarında gerekli olan ayırmaların tesis 
edilmesinde yaklaşma kontrolörüne yardımcı 
olan bir dizi fonksiyondan meydana 
gelmektedir. Etiket üzerinde, hava aracının 
inişteki sıralaması yer alır. Ayrıca bir pencere 
üzerinde de hava araçlarının iniş sıralaması 
ve her hangi bir gecikmenin olup olmayacağı 
yer alır. 
  

 AMAN tarafından belirlenen sıralama bir tavsiye niteliğindedir. Görevli kontrolör, 
sıralamada dilediği gibi değişiklik yapar ve bu değişikliği sisteme girer. Sistem bu 
değişikliği göz önüne alarak sıralamayı yeniden yapar. 
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10. KONTROLÖR PİLOT VERİ YOLU MUHABERESİ (CPDLC) 

CPDLC kontrolör pilot arasında, kontrolör çalışma pozisyonu (CWP) ile hava 
aracındaki FMS kullanılarak hava/yer muhaberesi yapmalarını sağlayan bir veri yolu 
(data link) sistemidir. CPDLC geleneksel radyo muhaberesinde kullanılan talep, talimat 
ya da müsaadelerin veri yolu vasıtasıyla yapılmasını sağlamaktadır. Kullanılmasındaki 
en önemli amaç; frekans yoğunluğunu azaltmasının yanında kontrolör ve pilot 
arasındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması ile iş yükünün azaltılmasını 
sağlayarak hava trafik emniyetini artırmaktır. Asıl amaç tüm hava/yer muhaberesinin 
veri yolu üzerinden yapılmasını sağlamak değil, rutin işlemlerin (frekans 
değişikliği vb.) veri yolu vasıtasıyla iletilmesini sağlamaktır. Sesli muhabere her 
zaman için kullanılmaya devam edecektir. 

CPDLC’nin kullanımı, pilotun yer sistemlerine bağlanması ile mümkün 
olmakta olup, bu aşamada bağlanma kararı pilotlara bırakılmıştır. Hava aracı CPDLC 
için hazır olduğunda, bu durum CWP’de açık olarak belirlenmekte olup, kontrolör bu 
hava aracı ile veri yolu kullanarak muhabere sağlayabilecektir. Aşağıdaki mesajlar 
CPDLC kullanarak hava aracına iletilebilmektedir: 

• Mikrofonun takılı kalıp kalmadığının kontrolü, 
• Bir uçuş seviyesine tırman/alçal/muhafaza et, 
• Bir uçuş başına dön, 
• Frekans değişikliği (en çok kullanılan) 
• (belirtilen noktaya) direkt uç, 
• SSR kod değişikliği, 
• Tanıtma gönder, 
• Uçuş mürettebatı taleplerine cevaplar… 

Hava aracında CPDLC donanımı ve yazılımı mevcut ise, veri yolu muhaberesi 
mümkün olabilir. Hava aracı uçuş ekibi FMS aracılığı ile CPDLC mesajlarını alıp 
gönderebilmektedir. Pilot otomatik ya da manuel olarak (ATC ünitesinin dört basamaklı 
kodunu girerek) yer istasyonuna bağlanır ve veri yolu muhaberesi başlatılır.  

 

ATC’den bir sayısal mesaj 
alındığında; kokpitte görüntülü ve/veya 
sesli mesaj oluşur. 2 dk içerisinde pilotun 
bu mesajı cevaplaması gerekir. Yapılan 
gözlemler pilotların ortalama 20-30 sn 
içerisinde cevapladığını göstermektedir. 
Bu durumda acil uygulanması istenilen 
talimatların sesli olarak iletilmesi 
gerektirmektedir 
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CPDLC’nin ATC’de kullanımında, sistem genelde kontrolör 
çalışma pozisyonu (CWP) arayüzüne (HMI) entegre olarak 
çalışır. Tüm mesaj alış verişi durum ekranında, önceden 
tanımlanmış menüler aracılığı ile yapılır. Ayrıca mesajların 
önceliğinin anlaşılması için farklı renkler kullanılabilir. CPDLC 
donanımı olan hava araçları, farklı pozisyon sembolleri ile 
görüntülenir. Yandaki ve aşağıdaki resimlerde, CWP’lerde 
CPDLC mesajlarına ait örnek menü ve pencereler görülmektedir 

 

 

Yukarıda bahsi geçen, CPDLC’nin kullanım avantajlarına ilave olarak, bir sektördeki iş 
yükünün Uygulama (EXC) ve Planlama (PLN) kontrolörleri arasında paylaşılması da 
sağlanabilir. Uygulama kontrolörü radyo frekanslarını kullanırken, Planlama kontrolörü 
bazı mesajları (frekans değişikliği vb.) CPDLC vasıtasıyla gönderebilir. 

 
Boeing 777 FMS’inde CPDLC mesajının görüntülenmesi 
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11. HAVA ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ (ACAS & TCAS)  

11.1. Giriş 
Hava Çarpışmalarını Önleyici Sistem (ACAS) II (TCAS II olarak da 

adlandırılabilir), hava çarpışmalarını önlemek için kullanılan ve ATC’den bağımsız 
olarak çalışan bir uçuş sistemidir.  

Hava sahasında ACAS, etrafındaki ATC transponderlerini takip eder. Eğer 
sistem çarpışma ihtimali hesaplarsa Kaçınma İkazı (RA) üretir ve pilot dikey süratini 
gerektiği şekilde ayarlayarak çarpışmayı önler. Yaşanan tecrübeler, ACAS tarafından 
üretilen RA’ların doğru olarak uygulandığında, çarpışma riskinin büyük oranda azaldığını 
göstermektedir. 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 19 yolcu kapasitesinden ya da azami kalkış 
ağırlığı 5.700 kg’dan fazla olan türbin motorlu ve sabit kanatlı tüm sivil hava araçları 
ACAS II taşımak ve kullanmak zorundadır.. 

ICAO Annex 10’nun (Cilt 4) Ekim 2010 baskısında, 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren üretilen hava araçlarında; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise tüm ACAS II 
ünitelerinin versiyon 7.1 ile değiştirilmesi zorunlu olmuştur. 

Aralık 2011’de Avrupa Komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, 
Avrupa Birliği Hava Sahasında 1 Mart 2012 tarihinden itibaren üretilen hava araçlarında; 
1 Aralık 2015 tarihinden itibaren ise tüm hava araçlarındaki ACAS II ünitelerinin versiyon 
7.1 ile değiştirilmesi zorunlu tutulmuştur. 

11.2. ACAS ve TCAS 
Halihazırda, TCAS II, ICAO ACAS standartlarını karşılayabilen tek uygulamadır. 

Bu nedenle “ACAS II” terimi standartlar ve yapıyı temsil ederken, “TCAS II” terimi ise 
kullanılan cihaz uygulamasını (cihaz) temsil etmektedir. Her iki terim de birbirlerinin yerine 
kullanılabilmektedir. 

ACAS TCAS 
Airborne Collission Avoidance System Traffic alert and Collission Avoidance System 

Standart : ICAO Annex 10 cild IV ICAO ACAS standartlarını taşıyan tek uygulama 
(cihaz) 

 
 

11.3. Tarihçe 
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Bütün dünyada hava trafiği büyük bir hızla artmaktadır. Buna paralel olarak hava 
trafik kontrol sistemleri de her gün modernleşmekte ve havadaki güvenliği arttırmaktadır. 
Bütün bu gelişmelere ve ATC sistemlerindeki güvenlik fonksiyonlarına (STCA, MTCD, 
vb) rağmen asgari düzeye inmiş olsa da havadaki çarpışma riski devam etmektedir. 
1950’lerin başlarında havadaki çarpışmaları önlemede son çare olarak başvurulmak 
üzere hava çarpışmalarını önleme sistemleri üzerinde çalışmalar başlamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen çarpışma serisi bu yöndeki 
çalışmaları hızlandırmıştır. Bu kazalar; 

• 1956’da Grand Canyon üzerinde iki yolcu uçağının çarpışması, havayolu 
şirketleri ile havacılık otoritelerinin sistem üzerindeki çalışmalarının hızlanmasını 
sağlamıştır. 

• 1978’de San Diego üzerinde bir yolcu uçağı ile küçük bir uçağın 
çarpışmasından 3 yıl sonra FAA (Federal Aviation Administration) tarafından TCAS 
(Traffic Alert and Collision Avoidance System) geliştirilmiştir. 

• Son olarak 1986’da Cerritos üzerinde meydana gelen DC-9 tipi bir uçakla 
özel bir uçağın çarpışması sonucunda, 1989’dan itibaren Amerikan hava sahasında bazı 
kategorideki Amerikan ve yabancı uçakların TCAS cihazı taşıması ve kullanılması 
zorunlu hale getirilmiştir. 

TCAS konusundaki bütün bu çalışmalara paralel olarak 1980’lerin başında ICAO 
da, ACAS (Airborne Collision Avoidance System) konusunda standartlar geliştirmeye 
başlamıştır.  

11.4. ACAS Prensipleri 
Hava çarpışmalarını ya da çarpışma durumlarını önlemede son çare olarak 

kullanılmak ve havadaki güvenliği arttırmak için dizayn edilmiş olan ACAS, herhangi 
bir çarpışma riski görüldüğünde pilotlara dikey olarak kaçınmalar tavsiye ederek 
çarpışmayı önlemede kullanılır.  Pilotun bir müdahalesi olmadan bir hava aracı kendi 
kendine tırmanamaz ya da alçalamaz. 

Özerk bir yapıya sahip olan TCAS cihazı, hava aracındaki seyrüsefer 
sistemlerinden ve hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılan yer cihazlarından 
bağımsız olarak çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.  

Hava aracındaki antenler vasıtasıyla TCAS cihazı, civarındaki bütün ICAO 
standartlarındaki transponder’ları sorgular. Gelen bilgiler temel alınarak sistem, “slant 
range”, irtifa ve uçuş yönünü (bearing) hesaplar. 

ACAS’ın asıl özelliği, mesafeye göre değil zamana göre ikazlar üretmesidir. 
Sorgulama sonunda alınan cevaplar doğrultusunda ACAS, ilgili trafikle çarpışma 
noktasına (CPA) olan zamanı hesaplar. Bu zaman değeri, ACAS ikazlarının 
tetiklenmesinin asıl parametresidir.  

ACAS iki çeşit ikaz üretir: 
• Trafik İkazı (TA-Traffic Advisories) : Diğer trafiklerle ilgili olarak pilotu 

ikaz eder ve potansiyel bir kaçınma tavsiyesine hazır olmasını sağlar. 
• Kaçınma İkazı (RA-Resolution Advisories) : Pilota dikey olarak 

kaçınmalar yapmasını sağlar. Eğer ilgili trafikte de çalışır durumda ACAS varsa, her 
iki hava aracı da Mode-S datalink vasıtasıyla koordineli kaçınma yapar. Bu fonksiyon 
pilotların kendilerine ACAS II tarafından iletilen kaçınma ikazlarına (RA) mümkün 
olduğunca uymalarının önemini ortaya çıkarmaktadır. 

ACAS resmi olarak 11 Kasım 1993 tarihinde ICAO tarafından 
tanımlanmıştır ve Annex 2’de yer almıştır. Kullanımı ile ilgili kurallar PANS-OPS (Doc 
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8168) ve PANS-ATM (Doc 4444) dokümanlarına girmiştir. Kasım 1995’de ACAS II 
standartları kabul edilmiş ve ICAO Annex 10 cilt 4’te yayınlanmıştır. 2006 yılında da 
ICAO Doc9863’ü (ACAS Manual) yayınlamıştır. 

11.5. ACAS II’nin Gelişimi 
1981 yılında FAA tarafından başlatılan TCAS çalışmaları sonucu aynı yıl 

TCAS v6.0 bazı yolcu uçaklarına tesis edildi. 
1993 yılında üretilen TCAS II v6.04a da düşük irtifalarda ve seviye taşması 

konusunda problemler çıkartıyordu. 
1999 yılından itibaren TCAS II v7.0 üretilerek TCAS’ın güvenilirliği 

arttırılmış oldu.  
11.6. TCAS II Versiyon 7.1 

TCAS II versiyon 7.0’a göre, TCAS mantığını geliştirmek üzere iki 
değişiklik yapılmıştır. 

11.6.1. “Level Off” RA 

Yaşanan ACAS hadiseleri, pilotların 
“Adjust vertical speed, adjust” RA’larını doğru 
olarak uygulayamadıklarını ortaya koymuştur. Bu 
hadiselerde, pilotlar dikey süratlerini düşürmeleri 
gerekirken, artırdıkları görülmüştür. Sonuç olarak 
da bir örneği şekilde görüldüğü üzere, daha 
tehlikeli hadiseler ortaya çıkmıştır. “Adjust vertical 
speed, adjust” RA, sadece sesli ikaz olup, pilotun 
uygulaması gereken manevrayı açık olarak 
belirtmemekte olup, pilotun ACAS tarafından 
uygulanması beklenen manevra için dikey sürat 
göstergesini takip etmesi gerekir.  

 

 

Uçuşta dikey sürat göstergesinde, 
duruma farklı manevralar 
beklenmektedir göre (0 ft/min, 500 
ft/min,  1000 ft/min, 2000 ft/min). 
Bahsi geçen karma-şıklığın 
önlenmesi için,TCAS II v7.1’de 
“Level Off” RA sesli ikazı çıkmakta 
olup, pilotlardan düz geçmeleri 
beklenmektedir. 

11.6.2. Geliştirilmiş Ters Yönde Manevra Mantığı 

Aslında TCAS II v7.0’da ters yönde manevra mantığı (örn. “Climb, Climb 
Now” ve “Descent, Descent Now”) bulunmaktadır. Ters yönde manevra mantığında; 
alçalma ya da tırmanma yönünde kaçınma yapan bir TCAS II v7.0, tehdit oluşturan 
trafiğin de aynı yönde kaçınma yaptığını tespit ederse, yapmış olduğu kaçınmanın 
aksi yönünde manevra yapmasıdır. TCAS II v7.0 ilk kullanılmaya başladığında, aynı 
yönde kaçınma yapan hava araçlarının irtifaları arasındaki fark 100 ft’ten az ise bu 
fonksiyonun devreye girmediği ortaya çıktı. Bir çok hava hadisesinin yanında, 2001 
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yılında yaşanan Yaizu2 (Japonya) hadisesi ve 2002 yılında yaşanan Überlingen3 
(Almanya) kazaları bu fonksiyonun düzgün çalışmadığını gösterdi. 

  
 TCAS II v7.1’de, beklenenin tersi yönünde hareket eden hava aracı söz 

konusu olduğu durumlar için ters yönde manevra mantığı geliştirilmiştir. Her iki hava 
aracının koordineli olarak dikey yönde kaçınma yapması durumunda, hava 
araçlarının birisinin pilotu, TCAS RA’yi uygulaması zorunlu olmasına rağmen, ters 
yönde bir kaçınma yapması durumunda, TCAS cihazı bu yanlış manevrayı tespit 
ederek gerekirse yapmakta olunan manevranın tersi yönünde TCAS RA üretecektir. 

 

 
11.7. TCAS II Taşıma Zorunluluğunun tarihçesi 

                                                
2 DC-10 ve Boeing 747 arasında meydana gelen çok ciddi hava hadisesinde; her iki hava aracı da TCAS RA 
almış, ancak B747’nin pilotu, kontrolör tarafından kendilerine verilen talimatı uygulayarak TCAS RA’nin ters 
yönünde manevra yapmıştır. Trafikler birbirlerine çok yakınlaştığında, pilotlar göz temasına dayalı olarak çok 
sert bir manevra ile çarpışmayı son anda engellemişlerse de 100 yolcu olaydan yaralanarak kurtulmuştur. 
3 Tupolev 154 ve Boeing 757 arasında meydana gelen kazada; hava araçlarının TCAS RA aldığından bilgisi 
olmayan kontrolör, tırmanma yönünda TCAS RA alan Tupolev’e alçalma talimatı vermiş, Tupolov’in pilotu 
TCAS’ın ters yönünde menavra yapmış ve meydana gelen kazada 71 kişi ölmüştür.  
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TCAS II’nin taşınması ilk olarak ABD Hava Sahası’nda; 30 Aralık 1993 

tarihinde, 30 yolcu kapasitesinden fazla sabit kanatlı ve türbin motorlu sivil hava 
araçları için zorunlu olmuştur. Bu zorunluluktan sonra diğer hava sahalarında zorunlu 
olmamasına rağmen, bazı hava yolu şirketlerinin TCAS cihazını özellikle uzun mesafe 
hava araçlarına tesis etmesi, hava trafik emniyetinin artışına olumlu olarak 
yansımıştır. 

1995 yılında EUROCONTROL Yönetim Komitesi, EATCHIP projesi 
kapsamında, ACAS II’nin Avrupa’da taşınmasının zorunlu hale getirilmesi hususunda 
karar almıştır. Bu karara göre; 

• 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren azami kalkış ağırlığı 15.000 kg’dan 
fazla ya da 30 yolcu kapasitesinden fazla sabit kanatlı ve türbin motorlu hava araçları 
için, 

• 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren de azami kalkış ağırlığı 5.700 kg’dan 
fazla ya da 19 yolcu kapasitesinden fazla sabit kanatlı ve türbin motorlu hava araçları 
için zorunlu hale getirilmiştir. 

ICAO Annex 10’nun (Cilt 4) Ekim 2010 baskısında 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren üretilen yeni hava araçlarının, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise tüm hava 
araçlarındaki ACAS II ünitelerinin versiyon 7.1 ile değiştirilmesi zorunlu olmuştur. 

Aralık 2011’de Avrupa Komisyonu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 
Avrupa Birliği Hava Sahası’nda 1 Mart 2012 tarihinden itibaren üretilen hava 
araçlarında ve 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren ise tüm hava araçlarındaki ACAS II 
ünitelerinin versiyon 7.1 ile değiştirilmesi zorunlu tutulmuştur. 

 

11.8. Çarpışma Önlemenin Geleceği:ACAS X 

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) 2008 yılında hava çarpışmalarını 
önlenmesi için yeni çalışmalar başlatmıştır. TCAS cihazının kullanılmaya başlandığı 
yıllarda mevcut olmayan yazılım ve donanım imkanlarını kullanarak, kaçınma 
ikazlarının off-line optimizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Hali hazırdaki 
plan, TCAS II cihazlarının yerini alacak ACAS X standart ve imkanlarının 
belirlenmesidir. 

11.8.1. ACAS X Prensipleri 
Bir dizi sabit kod kuralı yerine, ACAS X hava sahasını olasılık modeline 

göre optimize ederek emniyetli ve operasyonel uyarı mantığı oluşturmayı 
hedeflemektedir. 

ACAS X olasılık modeli, gelecekte uçak pozisyonunun istatistiksel bir 
temsilini sağlar. Ayrıca, mantığın belirli prosedürlere veya hava sahası 
yapılandırmalarına uyarlanmasını sağlayan sistemin güvenlik ve operasyonel 
hedeflerini de dikkate alır. 

Bu özellik, konfliktin içeriğine göre en iyi rotanın takip edilmesini belirlemek 
için dinamik programlama adlı bir optimizasyon sürecini başlatır. Hangi eylemin en 
fazla fayda sağlayacağını belirlemek için bir fayda ve maliyet sistemi kullanır (örneğin; 
uygun  bir kaçınma manevrası uygularken emniyetli bir ayrılmayı sürdürür). 
Operasyonel uygunluk ve kabul edilebilirlik, tehlikeli tehditler için irtifa geçişleri veya 
tehlikeli olmayan karşılaşmalarda uyarıların sıklığını en aza indirmektir. 

Arama tablosu konfliktleri çözmek için hava araçlarında gerçek zamanlı 
olarak kullanılır. ACAS X, bir dizi kaynaktan (yaklaşık saniyede bir kez) gözetim 
ölçümleri toplar. Hava aracının mevcut pozisyonu ve sürati üzerinde bir tahmin 
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oluşturabilmek için çeşitli modeller (ör., sensör hatası özelliklerini belirleyen olasılıksal 
bir sensör modeli) kullanılır. Durum değerlendirmesi yapılarak, gerçekleştirilecek en 
iyi kaçınmayı belirlemek için sayısal arama tablosuna kullanılır. Eğer gerekli olursa, 
kaçınma tavsiyeleri pilota iletilir. 

11.8.2. ACAS X’in Türevleri 
ACAS X’in kullanılmaya başlanması ile birlikte emniyet açısından ciddi bir 

artışın yanında, gereksiz ikazlarda düşüş yaşanması beklenmektedir. ACAS X, TCAS 
II’de mevcut olan ara yüzleri ve ikazları kullanacaktır. TCAS II sistemi ile tam uyumlu 
olacağından, pilotlar ve kontrolörler açısından bir sıkıntıya sebep olması 
beklenmemektdir. Dört farklı kullanım alanı planlanmaktadır: 

• ACAS Xa – ACAX X’in genel amacı; tehditleri taramak için aktif 
sorgulama yapmaktır. ACAS Xa, TCAS II’nin bir devamı olacak temel bir sistemdir. 
Standartların 2018 yılında hazır olması ve 2020 yılından itibaren de operasyonel 
olarak kullanılması planlanmaktadır. 

• ACAS XO – Bu mod; ACAS Xa’ya ilave olarak, yakın paralel pistlerin 
aynı anda kullanılması gibi durumlarda oluşabilen gereksiz ikazların azaltılması gibi 
özel durumlar için kullanılması planlanlanmaktadır. Standartların 2018 yılında hazır 
olması beklenmektedir.  

• ACAS XU – İnsansız hava araçları (İHA) için dizayn edilemekte olup, 
ilave olarak yatay kaçınma tavsiyesi de üretebilecektir. Standartların hazırlanmasına 
2016 yılında başlanmış, 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

• ACAS XP – ACAS X, almış olduğu ADS-B transponder sinyallerini 
kullanır, aktif sorgulama yapmaz. TCAS II taşıması zorunlu olmayan genel havacılıkta 
kullanılması planlanmaktadır. 

 
11.8.3. ACAS Xa 

ACAS Xa’nın kullanımının, gereksiz ikazların azalması ile birlikte, 
emniyette daha fazla bir artış olacağı öngörülmektedir. ACAS Xa, ACAS Xo’nun 
özelliklerini de içerecek şekilde kullanılmaya başlanması beklenmektedir. Sistem, 
TCAS II v7.1’de kullanılan aynı donanımı (anten, ekran vb.) kullanacak ve aynı alanı 
tarayacaktır. Mevcut TCAS II ile uyumlu olduğundan, geçiş aşamasında kontrolör ve 
pilot açısından da herhangi bir değişiklik olmayacaktır. TCAS II’den ACAS X’e geçişte 
herhangi bir problem yaşanması beklenmemektdir. 

TCAS II ile ACAS Xa arasında en önemli iki değişiklik; çarpışma önleme 
mantığı ile gözetim bilgisidir. 

TCAS II; hava araçlarındaki transponderları sorgulayarak, tehditin mevcut 
ve gelecekteki pozisyonunu belirler. Eğer tehdit olarak belirlenen hava aracında da 
TCAS II ünitesi varsa, her iki TCAS II ünitesi koordineli olarak kaçınma ikazı üretir. 
Mevcut TCAS II, potansiyel tehditlerle ilgili olarak, hesaplanan çarpışma noktasında 
emniyetli bir ayırma ile geçebilecek şekilde tavsiyeler üretir. Aşağıdaki figürü 
inceleyin. 
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TCAS II ve ACAS Xa’daki RA seçim işlemleri 

11.8.4. ACAS Xo 
ACAS Xo, ACAS Xa ile donatılmış ve ACAS II standartlarını karşılayan 

hava araçları için kullanılması planlanmaktadır. ACAS Xa standartlarını kullanan bir 
ACAS II, görerek ayırma ve yakın paralel pist operasyonlarında, verimli 
çalışmayabilir. Bu prosedürler, gereksiz ikaz oluşturan, ikaz eşiğinin içinde ayırma ile 
sonuçlanır.  

Bu gereksiz ikazlar; uçuş ekibinin RA ikazlarını dikkate almasını 
engellemesine sebep olarak, çarpışma önleme mantığının verimliliğini düşürmesine 
sebep olabilir. ACAS Xo fonksiyonu, pilota tüm uyarıları engellemek için bir tehdit 
üzerinde "Belirtilmiş İkaz Yok" (DNA) modu seçme seçeneği sunar. DNA, ACAS Xa 
mantığını kullanır ve uçuş ekibine, belirlenmiş bir tehdit hava aracı için oluşabilecen 
TA ve RA’ları engellerken, diğer hava araçları ile RA koordinesi yapılmaya devam 
edilmesini sağlamaya devam eder. Belirlenen hava aracıyla ilgili birden fazla tehdit 
oluştuğunda DNA modu askıya alınır. 

Ayrıca, Yakın Ayırmalı Paralel Operasyonlar (CSPO-3000244) için özel bir 
mod, belirlenmiş trafiği, paralel operasyonlar için daha uygun değiştirilmiş çarpışma 
önleme mantığı monitörü sağlayacaktır. Tüm diğer hava araçları için, ACAS Xa 
koruması çalışmaya devam edecektir. Gelecekte daha fazla mode geliştirilebilir. 

ACAS Xo kurulumları, trafik belirlemeye izin vermek için bir ASAS 
(Airborne Separation Assistance System) arayüzü ile entegre edilmesi gerekecektir.   

11.8.5. ACAS X’in Avantajları 
• Gereksiz tavsiyelerde düşüş: TCAS II kendi içerisinde verimli çalışan 

bir sistemdir. Ancak hava araçları arasında yeterli ayırma olduğu durumlarda bile 
gereksiz ikazlar üretebilmektedir. 

• Emniyetteki artış: Yapılan araştırmalar; ACAS Xa’nın gereksiz 
ikazları önlemesinin yanında emniyette de bir artış sağlayacağını göstermiştir. 

• Gelecektekte planlanan operasyonel yapılara uyum: Hava araçları 
arasındaki ayırmaların düşürülmesini hedefleyen yeni operasyonel yapıyı içeren 

                                                
4 Paralel pistler arasındaki ayırmanın 3000 ft’e düşürülmesi 
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SESAR5 ve NextGen6 planları. TCAS II, mevcut yapısı ile bu tip operasyonlarla 
uyumlu olmadığından, çok sık ikaz üretmektedir. 

• Çarpışma önleme özelliğini diğer sınıf uçaklarla genişletme: 
Çarpışma önleme özelliğini diğer sınıf uçaklarla genişletme: İkazların uygulanmasını 
sağlamak için TCAS II, belirli performans ölçütlerine ulaşabilecek kategorilerle 
sınırlandırılmıştır (örneğin; hava aracı, 2500 ft / dk'lık bir tırmanış oranına 
erişebilmelidir). Bu nedenle  Genel Havacılık (GA) ve İnsansız Uçak Sistemleri (UAS) 
veya Uzaktan Kumandalı Uçak Sistemleri (RPAS) dikkate alınmayabilir. 

• Gelecekte gözetim amacıyla kullanılması: Hem SESAR hem de 
NextGen programlarında yer alan yeni gözetim sistemi kaynakları, özellikle uydu 
tabanlı seyrüsefer ve gelişmiş ADS-B işlevlerini yoğun şekilde kullanmaktadır. Ancak 
TCAS II, hava araçlarında bulunan transponderleri sorguladığından, bu gelişmelerin 
ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlayamamaktadır. 

 

 

11.9. TCAS II’nin Teknik Yapısı 

 
 

                                                
5 Tek Avrupa Seması ATM Araştırma Programı (SESAR); hava taşımacılığının dünya çapında emniyetli ve akıcı bir 
şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla, yeni nesil hava trafik yönetim sistemini benimseyen, Avrupa hava trafik alt 
yapısının gelişmesini amaçlayan bir programdır. 
6 Yeni Nesil Hava Taşımacılığı Sistemi (NextGen); Amerika Birleşik Devletlerin ulusal havasahası sistemlerinin 2012 
yılı ile 2015 yılları arasındaki planlanan bölümlerini içeren dönüşüm programı.  
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Uçuş Bilgi Bilgisayarı (ADC_Air Data Computer): hava sahasını tarar. 

İlgili trafikleri tespit eder, tehlike durumunda gerekli manevrayı belirleyecek ikazlar 
üretir. 

TCAS/transponder Kontrol Paneli: Pilot tarafından, kontrol panelinden 
set edilmektedir. 

• “stand-by” konumu: TCAS kapalı. Bu  konumda TCAS herhangi bir 
sorgulama yapmaz, transponder ise sadece discrete sorgulamaları 
cevaplar. 

• Transponder: Mode S transponder tam fonksiyon çalışır ve yer 
istasyonları ile diğer hava araçlarından gelen TCAS sorgulamalarını 
cevaplar. TCAS “stand-by” konumunda kalmaya devam eder. 

• “TA-only” konumu: Sadece trafik ikazı üretir. Mode S transponder 
tam fonksiyon çalışır. TCAS RA oluşmaz. 

• “Automatic” ya da “TA/RA” konumu: Normal TCAS operasyonu. 
Mode S transponder tam fonksiyon çalışır. TCAS sorgulaması yapar 
ve gerektiğinde TA yada RA oluşur. 

TCAS Antenleri: Uçağın üstünde ve altında bulunan 2 antenden oluşur. 
Transponder antenlerinden bağımsızdır. SSR ile aynı frekanslarda sorgulama (1030 
MHz.) ve cevaplama (1090 MHz.) yapmaktadır. 90 derecelik sorgulama yapılır. 
Civardaki transponderlerden gelen cevaplama sinyalleri TCAS II ünitesine gönderilir.  

Mode-S Anteni ve Ünitesi ile bağlantı: Mode-S ünitesine sahip diğer 
trafikle koordinasyonlu olarak kaçınmada kullanılır. 

Altimetre ile bağlantı: Uçağın gerçek irtifasını uçuş bilgi bilgisayarına 
aktarır. 

Radar Altimetresi ile bağlantı: Bir yandan yere çok yakınken gereksiz 
RA’ları önlemek, diğer yandan yerdeki trafiklerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. 

Hoparlör: Sesli ikaz için kullanılır. 
Ekran: TCAS bilgilerini görüntüler. 

11.10. Uçuş Displaylerinde TCAS İkazlarının Gösterimi 
11.10.1. Trafik Gösterimi 

Uçuş displaylerinde TCAS’a sahip hava aracının pozisyonuna göre 
yakındaki trafiklerin görüntülenmesi sağlanır. Görüntü, diğer hava araçlarının 
transponderlerinden gelen sinyallere göre, kendi hava aracına göre dikey ve yatay 
pozisyonu şeklindedir.  

Görüntüde, civardaki hava araçlarının yakınlığı ile TA ve RA statüleri de 
belirtilmektedir. Trafik gösteriminin öncelikli amacı; uçuş ekibinin transponder taşıyan 
hava araçlarından görsel olarak bilgi sahibi olmasıdır. Ayrıca, uçuş ekibinin emniyetli 
olarak görevlerini yapmalarının yanında, TCAS RA durumunda manevra 
yapabilmeleri için yeterli zamanı sağlanmasına yardımcı olur. 

 
Diğer yandan, pilotlar içinde bulundukları hava sahasının yoğunluğuna 

göre; görüntülemek istedikleri farklı mesafeleri ve irtifa bantlarını seçebilirler. Aşağıda 
iki faklı TCAS gösterge cihazında trafiklerin görüntülenmesi yer almaktadır. 
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  IVSI     EFIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.10.2. Trafik Sembolleri ve Anlamları 
TCAS trafik displayinde; pilotların durumu daha 

kolay yorumlayabilmesi için renk ve şekiller kullanılmaktadır. 
Zemin rengi siyahtır.  

Kendi hava aracı beyaz renkli uçak yada üçgen 
şeklindedir. Kendi hava aracın display üzerindeki yeri 
kullanılan displaye göre farklılık göstermektedir. 

Hedefler (civardaki hava araçları) tehlike 
statülerine göre farklı semboller ve renklerde 
görüntülenmektedir: 

• İçi Boş Açık Mavi veya Beyaz Eşkenar 
Dörtgen7- diğer trafik, 

• İçi Dolu Açık Mavi veya Beyaz eşkenar 
dörtgen-yakın trafik, 

• İçi Dolu Sarı veya Koyu Sarı Daire- TCAS 
TA’ya sebep olan trafik, 

• İçi Dolu Kırmızı Kare- TCAS RA’ya sebep olan 
trafik.   

Trafik Sembol ve 
renkleri 

Kendi hava aracına göre 6NM ve 1200 ft içerisinde yer alan trafikler, “yakın 
trafik” olarak adlandırılmakta olup, içi dolu açık mavi veya beyaz eşkenar dörtgen 

                                                
7 Renk kendi hava aracı sembolünden farklıdır. Örneğin birisi açık mavi ise diğeri beyazdır. 
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şeklinde görüntülenir. Bütün semboller kendi hava aracının göreceli pozisyonuna 
göre görüntülenir.  Diğer trafiklerin irtifaları 100 ft’in katları şeklinde ve kendi hava 
aracının irtifasına göre görüntülenir. Örneğin FL350’da uçan bir hava aracı 
FL360’daki hava aracının seviyesini +10, FL330’daki hava aracının seviyesini ise -20 
olarak takip eder. Ayrıca ilgili hava aracı 500 ft/min’den fazla bir dikey sürat ile 
alçalıyorsa/tırmanıyorsa bir ok ile manevra yönü görüntülenir. 

11.10.3. IVSI (Instantaneous Vertical Speed Indicator) Ekranı 
IVSI’da kendi hava aracı, noktalardan 

meydana gelen bir dairenin ortasında görüntülenir. 
Taranan alan 4 ila 30 NM arasında değişebilir.  

TCAS RA sırasında asla yapılmaması 
gereken dikey süratler, kırmızı bir yay (ark) şeklinde 
görüntülenir. Kırmızı yayın bittiği yerde yeşil yay 
görüntülenerek, pilotun dikey sürat iğnesini bu 
bölgeye getirmek için gerekli dikey manevrayı 
yapması beklenir. Birden fazla, tehlikeli yaklaşan 
hava aracı olduğunda, yeşil yayın iki tarafında iki 
farklı kırmızı yay oluşabilir.   

Yukarıdaki şekilde, 6 NM bir alan taranmakta olup, kendi hava aracına göre 
300 ft aşağıda irtifada olan ve tırmanan bir hava aracı (kırmızı kare) nedeniyle  TCAS 
RA oluşmuştur. Pilot, asla tırmanma yapmayacak, alçalacak (1500-2000 ft’lik bir dikey 
süratle) ve dikey sürat iğnesini yeşil ark üzerine getirecektir. 

 
 
 

11.10.4. EFIS (Electronic Flight Instrument System) Ekranı 
EFIS’de iki farklı display’de gösterim söz konusudur. Birincil Uçuş 

Displayinde (PFD_Primary Flight Display) TCAS RA’lar, Seyrüsefer Displayinde 
(ND_) ise ilgili trafik bilgileri görüntülenir.  

 
  PFD      ND 
PFD’nin sağ tarafında bulunan dikey sürat göstergesinde, dikey sürat 

iğnesinin asla bulunmaması gereken kısım kırmızı olarak, pilotun iğneyi getirmesi 
gereken alan ise yeşil renkte gösterilmektedir. Bu örnekte, kendi hava aracının 600 ft 
üzerinde olan ve alçalmaya devam eden başka bir hava aracı nedeniyle TCAS RA 



318

 
oluşmuş (bu bilgiyi ND’den elde ediyoruz) ve pilotun hemen 1500-2000 ft’lik bir dikey 
süratle alçalmaya (bu bilgiyi PFD’den elde ediyoruz) başlaması gerekiyor.  

11.11. Sistem Kısıtlamaları 
TCAS cihazında, hava aracının manialardan emniyetli bir irtifa ile 

geçebilmesini teminen bir takım kısıtlamalar söz konusudur. Mania emniyet payı için 
kısıtlama parametreleri şöyledir: 

§  AGL+1450 ft altında “increase descent” RA ikazı yapılmaz. 
§  AGL+1100 ft altında “descent” RA ikazı yapılmaz. 
§  AGL+1000 ft altında RA ikazı yapılmaz. 
§  AGL+500 ft altında TA’lar için sesli ikaz devre dışıdır. 

11.12. Sesli İkazlar 
Kokpitte bulunan hoparlör sayesinde TCAS ikazları sesli olarak da pilotlara 

iletilir. İlave olarak bazı kurulumlarda bu ikazlar kulaklıktan da iletilebilir. AGL+500 
ft’in altında bütün sesli ikazlar devre dışıdır.  

Tavsiye Sesli İkaz IVSI EFIS Manevra 

Trafik Tavsiyesi Traffic, Traffic 

  

Manevra Yok 

Düz uçuşa geç 
(aşağı yönlü ilk RA) 

Level off, level 
off 

  
 

Düz uçuşa geç 
(yukarı yönlü ilk RA) 

Level off, level 
off 

  

 

Düz uçuşa geç 
(yukarı yönlü ilk RA) 

Level off, level 
off 

  
 

Düz uçuşa geç 
(aşağı yönlü azaltma  
RA) 

Level off, level 
off 
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Tırman Climb, climb 

  

 

Hızlı tırman 
Increase climb, 
Increase climb! 

  

 

Kat ederek tırman  

Climb, 
crossing climb; 
climb, crossing 
climb 

  

 

Ters yönde manevra 
yap, tırman  

Climb, climb 
NOW; climb, 
climb NOW 

  

 

Alçal Descend, 
descend 

  

 

Hızlı alçal 

Increase 
descent, 
increase 
descent 

  
 

Kat ederek alçal 

Descend, 
crossing 
descent; 
descend, 
crossing 
descent; 

  

 

Ters yönde manevra 
yap, alçal 

Descend, 
descent NOW; 
descend, 
descent NOW 
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Dikey sürati muhafa-
za et8 (yukarı yönde) 

Maintain 
vertical speed, 
maintain 

  

 

Dikey sürati muhafa-
za et8 (aşağı yönde 
yönde) 

Maintain 
vertical speed, 
maintain 

  

 

İlgili trafik kat ediliyor, 
dikey (yukarı yönde) 
sürati muhafaza et 

Maintain 
vertical speed, 
crossing 
maintain 

  

 

İlgili trafik kat ediliyor, 
dikey (aşağı yönde) 
sürati muhafaza et 

Maintain 
vertical speed, 
crossing 
maintain 

  

 

Dikey sürati takip et Monitor vertical 
speed 

  

 

Birden fazla trafik 
nedeniyle TCAS RA 

Level off, level 
off (bu örnekte) 

9 

  
 

TCAS RA bitti Clear of 
conflict 

  

ATC 
müsaadesine 

geri dön 

 
 
 

   

                                                
8 Bu RA ikazı; sadece hava aracı, doğru yönde, asgari 1500 ft/min dikey hızla alçalırken yada tırmanırken oluşur. Ra 
gösterimi, o anki dikey süratin kırmızı bölgede olması nedeniyle,  bazen tırmanıştayken pilotların alçalmasına yada tam 
tersi durumlara neden olabilmektedir. 
9 Birden fazla tehdit söz konusu olduğunda; farklı sesli ikazlar ve dikey sürat talepleri gerekebilir. 
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TCAS II v7.1’da sesli ikazlar 
Tırmanma Yönünde Alçalma Yönünde 

RA 
Dikey Sürat 
(ft/min) 

Sesli İkaz RA 
Dikey Sürat 
(ft/min) 

Sesli İkaz 

Tırman 1500 Climb, climb Alçal -1500 Descend, descend 

Ters manevra 1500 Climb, crossing climb; 
Climb, crossing climb  

Ters 
manevra -1500 

Descend, crossing 
descend; descend, 
crossing descend 

Tırmanmaya 
devam et10 

1500 ila 
4400 arası 

Maintain vertical speed,  
maintain 

Alçalmaya 
devam et10 

-1500 ila 
-4400 arası 

Maintain vertical 
speed,  maintain 

İlgili trafik 
geçiliyor, 
tırmanmaya 
devam et10. 

1500 ila  
4400 arası 

Maintain vertical speed, 
crossing maintain! 

İlgili trafik 
geçiliyor, 
alçalmaya 
devam et10. 

-1500 ila 
-4400 arası 

Maintain vertical 
speed, crossing 
maintain! 

Düz uçuşa 
geç 0 Level off, level off Düz uçuşa 

geç 0 Level off, level off 

(Ters 
manevra) 
tırman11 

1500 
Climb, climb now;  
Climb, climb now 

(Ters 
manevra) 
alçal11 

1500 

Descend, descend 
now;  
Descend, descend 
now! 

Tırmanışı 
artır11 2500 Increase climb; 

Increase climb 
Alçalışı 
artır11 -2500 Increase descent; 

Increase descent 

RA’yı önleme Değişiklik 
yok Monitor vertical speed RA’yı 

önleme 
Değişiklik 
yok 

Monitor vertical 
speed 

RA bitti Değişiklik 
yok Clear of conflict RA bitti Değişiklik 

yok Clear of conflict 

 
11.13. Gözetleme Fonksiyonu 

TCAS II cihazındaki gözetleme fonksiyonu aktif olduğunda; civardaki Mode 
S ve Mode A/C transponderleri sorgulanmaya başlar. Bu, tehdit oluşturan hava 
aracının göreceli pozisyonu ve irtifasının hesaplanabilmesi açısından önemlidir. 
TCAS II; 14 NM içerisindeki Mode A/C, 30 NM içindeki Mode S transponderlerini takip 
eder ve kendi hava aracına en yakın 30 hava aracından kaçınma yapabilme 
kabiliyetine sahiptir. 

11.13.1. Mode S Transponderi Olan Tehdit 
TCAS II civarındaki, seçici adreslemesi olan, Mode S transponderleri takip 

eder. Mode S transponderlerden her saniye gönderilen ve 24 Bit’lik hava aracı 
adresinin de olduğu sinyalleri alır. Bu sinyal alındığında TCAS II Mode S bu adrese 
seçici sorgulama yapar ve gelen mesaj ile tehdit oluşturabilecek hava aracının 
mesafesi, uçuş yönü ve irtifasını belirler. Bu bilgiler ile tehdit hava aracının kaveraj 
dahilindeki uçuş rotasını hesaplar. 

11.13.2. Mode A Transponderi Olan Tehdit 
Transponder cihazında sadece Mode A’sı (tanıtma) açık olan hava 

araçları, diğer hava araçlarının TCAS II cihazlarında TA oluştururlar. TCAS II tek 

                                                
10 Bu RA ikazı; sadece hava aracı, doğru yönde, asgari 1500 ft/min dikey hızla alçalırken yada tırmanırken 
oluşur. 
11 İlk RA’da oluşmaz. 
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başına Mode A sorgulamaları ile kaçınma üretmez. Tam fonksiyonel çalışabilmesi için 
Mode A’ya ilave olarak Mode C (irtifa) bilgisi de gereklidir. 

 
11.13.3. Mode A/C Transponderi Olan Tehdit 

TCAS II, Mode A/C transponderi olan hava araçlarına sadece Mode C 
sorgulaması yapar. Bu sorgulamaya “Mode C only all-call” denir. 

Eğer bir hava aracında Mode A/C transponder bulunuyorsa ve transponder 
irtifa bilgisi sağlamıyorsa; TCAS displayinde bu hava aracı irtifa bilgisi bulunmayan 
hava aracı olarak gösterilir. TCAS II cihazı, irtifa bilgisi olmayan hava araçlarının kendi 
hava aracıyla aynı irtifada olduğunu kabul eder ve gerektiğinde TCAS TA oluşturur, 
TCAS RA oluşmaz. 

Kaveraj içerisindeki, Mode A/C transponderlerden gelen bilgileri ile 
mesafe, uçuş yönü ve irtifa belirlenerek çarpışma önleme mantığından geçirilerek, 
gerektiğinde TA ve RA oluşturulur. 

SSR sistemlerinde olduğu gibi, Mode A/C transponderler, SSR 
sistemlerinde olduğu gibi, TCAS II için de garbling ve yansıma problemlerine neden 
olmaktadır. Bu problemler tam olarak önlenemese de, azaltılması için TCAS 
cihazlarında farklı algoritma ve sorgulama teknikleri bulunmaktadır. 

11.13.4. Arayüzün Limitleri 
 Gözetim fonksiyonu, 1030/1090 MHz bandında elektromanyetik paraziti 
sınırlayan bir mekanizma içerir. Her TCAS II ünitesi kendi yayınlarını sınırlamak için 
tasarlanmıştır. TCAS II, kaverajı içerisinde bulunan ve 24 bit'lik  adresi olan Mode S 
transponder taşıyan hava araçlarınının göndermiş oldukları yayınları her 8 saniyede 
bir takip eder.  Hava araçlarında bulunan TCAS birimleri sayısı belli bir seviyenin 
üzerine çıktıkça, sorgulamanın sayısı ve gücü azaltılır.  
 Ayrıca, trafik yoğunluğunun yüksek olduğu FL180'dan daha düşük 
seviyelerde tehdit unsuru olmayan ve kendi hava araçlarından en az 3 NM uzaklıkta 
olan trafikler için, saniyede 1 olan sorgulama, 5 saniyede 1 olur, sonraki 60 saniye bir 
ikaz oluşmaz. Bu mekanizmaya “azaltılmış gözetim” denir. 
 Bu arayüz limitleme teknikleri, kendi TCAS sorgulamasının yüksek 
seviyelerinden dolayı transpondera aşırı yüklenmesini ve diğer TCAS uçaklarının 
sorgularına cevap vermeyi önlemeyi amaçlar. Çok yoğun hava sahalarında elde 
edilen sonuç, TCAS gözetleme menzilinin 5 NM'ye kadar düşürülebildiğini 
göstermektedir. 

11.13.5. Hibrid Gözetim 
 Hibrit gözetim, uçağın TCAS II birimi tarafından yapılan Mod  S gözetim 
sorgulamalarının sayısını azaltan bir yöntemdir. TCAS II sürüm 7.1 için opsiyonel 
olarak kullanılan yeni bir özelliktir. 
 Hibrid gözetim ile donatılmış TCAS II üniteleri, geçerlilik kriterlerine uyan 
ve kısa vadede çarpışma ihtimali olmayacağı düşünülen tehditlerin izlenmesi için aktif 
gözetim yerine pasif gözetim yöntemi kullanmaktadır. Aktif gözetim ile TCAS II, tehdit 
hava araçlarının transponderlarına sorgulama yapar ve tehdit için menzil, yön ve irtifa 
bilgilerini alır. Pasif gözetim ile, tehdit hava aracındaki Mode S transponderinden, 
seyrüsefer ve konum bilgileri,  sorgulamaya gerek duyulmadan, yayınlanır. Konum 
bilgileri GNSS'den sağlanan bilgilere dayalı olarak Mode S üzerinden iletilir (Mode S 
extended squitter veya ADS-B). 
 Hibrit gözetimin amacı TCAS II sorgulama oranını, TCAS II'nin güvenlik ve 
verimliliğinde herhangi bir bozulma olmaksızın Mode S aracılığıyla sağlanan 
doğrulanmış ADS-B verilerini akılcı bir şekilde kullanılması yoluyla azaltmaktır. 



323

 
 Aktif sorgulamalar, tehdit olarak algılanan herhangi bir hava aracının 
izlenmesi için kullanılır. 
 

 
Hibrid gözetim. Pasif gözetimden aktif gözetime geçiş 

11.14.  Çarpışma Önleme Mantığı 
Çarpışma önleme mantığı yada çarpışma önleme sistemi (CAS_Collision 

Avoidance System) iki kavramı esas almaktadır: hassaslık seviyesi ve ikaz süresi. 
CAS parametreleri kesin olarak belirlenmiş olmasına rağmen çarpışma önleme 
mantığının karmaşıklığı, eş zamanlı tam davranışın hesaplanmasını 
zorlaştırmaktadır. 

Hassaslık seviyesi, irtifaya göre koruma seviyesini belirler. İkaz süresi ise 
çarpışma noktasına (CPA_Closest Point of Approach) kalan tahmini süre (mesafe 
değil) olarak belirlenir.  

11.14.1. Hassaslık seviyesi (SL) 
Koruma ile gereksiz alarmların 

önlenmesi için bir sisteme gereksinim 
duyulmaktadır. Bu denge, TCAS cihazı 
taşıyan hava aracının etrafında teorik 
koruma sahaları oluşturulmasını 
sağlayan, hassaslık seviyesinin 
belirlenmesi ile sağlanabilir. Hassaslık 
seviyesi için farklı seviyeler arasında, 
farklı parametre belirlenmiştir. Parametre 
yüksek irtifalarda daha yüksek, alçak 
irtifalarda ise daha düşüktür. 

 
 

Kendi Hava Aracı 
İrtifası 

Hassaslık 
Seviyesi 

0-1000 ft AGL 2 
1000-2350 ft AGL 3 
2350 ft-FL50 4 
FL50-FL100 5 
FL100-FL200 6 
FL200-FL420 7 
FL420 + 7 

 

 
 

TCAS II Koruma sahası (yatay görünüm) TCAS II Koruma sahası (dikey görünüm) 
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TCAS modlarına göre, çarpışma önleme sisteminin (CAS) durumu 

aşağıdaki gibidir: 
§ “STAND-BY” modunda (hassaslık seviyesi=1) iken; TCAS cihazı 

herhangi bir sorgulama yapmaz. Normal olarak bu mod, hava aracı yerde iken yada 
sistem kullanım dışı olduğunda seçilir. 

§ “TA-ONLY” modunda (SL=2) iken; TCAS cihazı gözetleme yapar, ancak 
sadece TA ikazı verir. RA ikazı oluşmaz. 

§ “AUTOMATIC” yada “TA/RA” modunda iken; TCAS cihazı hava aracının 
o anda bulunduğu irtifaya göre hassaslık seviyesini belirler. Gerekli durumlarda TA 
ve RA oluşur. 

 
Boeing 737-700 hava aracına ait Transponder ve TCAS kontrol paneli 

 

11.14.2. İkaz süresi 
TCAS II göreceli olarak düşük zaman paremetreleri kullanır. En uzun süre 

TA için 48sn, RA için ise 35 sn’dir. Bu paremetreler düşük irtifalarda daha da 
azalmaktadır. 

11.15. Çarpışma Önleme Sistemi (CAS) Mantığı 
TCAS II, yaklaşma oranı 1200 

kts’dan yada dikey yaklaşma oranı 10,000 
ft/dk’dan daha düşük olan iki hava aracı 
arasında çarpışmayı önlemek için dizayn 
edilmiş bir cihazdır. 

Normal operasyonlarda CAS 
mantığı 1 saniyelik güncellemelerle 
çalışır. Çalışma mantığının akış şeması, 
basit olarak, yandaki şekilde 
görülmektedir. Ancak gerçekte burada 
belirtilmeyen, karmaşık bir çok parametre 
söz konusudur. 
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Transponder Modlarının kullanılması 

Ops. 
Modu 

Trans-
ponder TCAS 

RA İkazı 
Oluşumu 

Açıklama 
kendi 
a/c diğer a/c 

Standby 
(STBY) Kapalı Kapalı Hayır Hayır 

Kendi hava aracı radar ve diğer TCAS II 
cihazları için görülmez. 
Sadece park yerinde ve taksi yaparken 
bu mod seçilebilir. 

XPNDR Açık Kapalı Hayır Evet 

Kendi hava aracı radar ve diğer TCAS II 
cihazları için görülebilir, diğer hava araçları 
için koordinesiz RA oluşabilir. 
Kalkış: Push-back esnasında, 
Geliş : pist terk edildiğinde seçilir.  

ALT RPTG 
OFF 

Açık, 
irtifa 
bilgisi yok 

Kapalı Hayır Hayır 

Kendi hava aracı radar ve diğer TCAS II 
cihazları için irtifa bilgisi olmadan görülebilir, 
RA oluşmaz. 
Sadece ATC tarafından talep edildiğinde 
(irtifa bilgisinin yanlış gösterimi) yada 
hava aracı operasyon kitabında belirtilen 
durumlarda seçilebilir. 

TA-Only Açık Açık (TA-
Only) Hayır Evet 

Kendi hava aracında sadece TA, diğer 
TCAS II taşıyan hava araçları için 
koordinesiz RA oluşabilir. 
Sadece operasyon kitabında belirtilen 
motor arızası, emergency descent ve 
diğer belirli durumlarda seçilebilir.  

TA/RA yada  
AUTOMATIC Açık Açık Evet Evet 

Kendi hava aracında RA, diğer TCAS II 
taşıyan hava araçlarında coordineli RA 
oluşabilir. 
Standart operasyon modu. 

 
11.15.1. Track oluşumu 

Kendi hava aracı civarındaki transponderli hava araçlarının mesafe, uçuş 
yönü ve irtifa bilgilerini her saniye yenileyen çarpışma önleyici sistem (CAS); hava 
araçlarının yakınlaşma derecesini ve çarpışma noktasına (CPA) olan tahmini 
zamanını (saniye) hesaplar. 

Mode C’ye sahip tehditlerin transponederlerinden 100 ft katları, Mode S’e 
sahip tehditlerin transponderlerinden 25 ft katları olarak irtifa bilgisi alınır. Bu nedenle 
Mode S transponderler daha yüksek güvenilirlikli rota hesaplaması sağlar. 

CAS, kendi hava aracının basınç altimetresinden gelen irtifa bilgisini yada 
düşük irtifalarda radar altimetresinden gelen irtifa bilgisini kullanır. Bu şekilde; kendi 
hava aracının irtifasını, dikey sürati ve diğer hava araçlarının göreceli irtifalarının 
yanında dikey süratlerini hesaplar. 

Bu hesaplamalardan çıkan bilgiler (tehditin mesafesi, CPA noktasında 
aralarında kalan en düşük mesafe, yakınlaşma sürati, göreceli irtifası ile dikey sürati) 
çarpışma önleme algoritmasında kullanılır. 

Kendi hava aracı AGL+1700 ft irtifanın altına indiğinde; CAS, kendi basınç 
irtifası, kendi radar altimetresi ile tehditin basınç irtifasını hesaplayarak, tehditin yerde 
olup olmadığını denetler. Eğer tehditin hesaplanan irtifası yere göre 380 ft’in 
altındaysa, CAS o hava aracını yerde kabul ederek TA ve RA oluşturmaz. 
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11.15.2. Çarpışma Noktası (CPA_Closest Point of Approach) 

Çarpışma Noktası (CPA) deyimi, TCAS II cihazı taşıyan hava aracı ile tehdit 
oluşturan hava aracı arasında yaşanması hesaplanan yakınlaşmada; hava araçlarının en 
yakın ayırma ile geçeceği ya da çarpışmanın yaşanacağı nokta olarak kullanılmaktadır.  

11.15.3. Tehditin belirlenmesi 
Çarpışmanın önlenmesi mantığında, çarpışma noktasına olan mesafe değil, süre 

(sn) söz konusudur. İkaz süresi için kullanılan eşik için, çarpışma noktasına kalan sürenin 
yanında hava araçları arasındaki direkt mesafe ve yakınlaşma derecesi kullanılmaktadır. 
Tehdidin belirlenmesi için TCAS II her saniye, her bir irtifa bilgisi gönderen hava aracı için 
mesafe ve irtifa testi yapar. 

Mesafe testinde; tehdit oluşturan hava aracının yavaş yakınlaşan bir hava aracı 
mı yoksa zaman parametresi için uygun bir hava aracı mı olup olmadığı belirlenir. İlkinde 
tehdit oluşturan hava aracının, yakınlaşma derecesi çok küçük olduğundan, çok yakına 
gelmesine rağmen, TA yada RA oluşumu (zaman paremetresinin devreye girmesinden önce) 
gerçekleşmeyebilir. Bu durumda, iki hava aracı arasında mesafe testi devreye girer. 

İrtifa testi ise; aynı şekilde, hava araçları arasındaki dikey yönde yakınlaşma 
derecesi düşük ise (600 ft/dk’dan daha az ise) yada her iki hava aracı da aynı yönde alçalma 
yada tırmanma uyguluyorsa ve dikey süratleri birbirine çok yakınsa devreye girer.  

İrtifalara göre parametreler 

Kendi irtifası 
Hassaslık seviyesi 

(SL) 

Zaman 
(sn) Düz Uçan Mesafe (NM) İrtifa (ft) ALIM12 

(ft) 

TA R
A RA TA RA T

A RA RA 

0-1000 ft AGL 2 20 Y
ok Yok 0.30 Yok 

8
5
0 

Yok Yok 

1000-2350 ft AGL 3 25 15 15 0.33 0.20 
8
5
0 

600 300 

2350 ft AGL –FL50 4 30 20 18 0.48 0.35 
8
5
0 

600 300 

FL50-FL100 5 40 25 20 0.75 0.55 
8
5
0 

600 350 

                                                
12 RA için dikey eşik (Vertical Threshold for Resolution Advisory). TCAS II cihazı tarafından tehdit oluşturan 
hava aracından kaçınmak için hedeflenen dikey ayırma değeri. 
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FL100-FL200 6 45 30 22 1.00 0.80 
8
5
0 

600 400 

FL200-FL420 7 48 35 25 1.30 1.10 
8
5
0 

700 600 

FL420 + 7 48 35 25 1.30 1.10 

1
2
0
0 

800 700 

Yakınlaşma derecesi düşük olan hadiselerde, kendi hava aracının 
irtifasına göre 600 ila 800 ft arasında TCAS RA oluşabilir. Yakınlaşma derecesi 
yüksek olduğunda ise yukarıdaki tabloda belirtilen zaman parametreleri dikkate alınır. 

11.16. Trafik Tavsiyesi (TA) 
Trafik tavsiyesi fonksiyonu, RA ile aynı algoritmayı kullanmakla beraber, 

paramerteleri daha yüksektir.  
İrtifa bilgisi göndermeyen, ancak transponder cihazı aktif hava araçları TA’nın 

tetiklenmesine sebep olabilir.  
Eğer bir tehdit hava aracı TA’ya sebep olmamışsa ve kendi (TCAS II taşıyan) 

hava aracına göre yatay 6 NM dikey ±1200 ft’lik bir alan içerisinde bulunuyorsa,  bu hava 
aracı yakın trafik olarak gösterilir. 

11.17. Kaçınma İkazı (RA) 
Bir tehdit algılandığında, gerekli RA için iki adımlık bir işlem söz konusudur: 

11.17.1. Yön seçimi 
RA’nın yukarı doğru mu, aşağı doğru 

mu manevra yapmasının belirlenmesi için ilk 
adımdır. Tehdit hava aracının dikey ve yatay 
rotasının hesaplanarak, kaçınma manevrasının 
(RA) aşağı yönlü mü, yukarı yönlü mü olacağının 
belirlendiği ilk adımdır. Yandaki şekilde verilen 
örnekte çarpışma önleme sistemi (CAS) mavi 
renkli hava aracının 1500 ft’lik dikey hızla 
manevra yapması ve pilotun 5 sn içerisinde 
harekete geçmesi hususlarını göz önüne alarak, 
aşağı yönde kaçınma tercihini yapmaktadır.  
Genel olarak CPA’e göre aşağıda olan hava 
aracı, alçalma yönünde kaçınma yapar. 

 

  
Yukarıdaki şekilde olduğu gibi aşağı yönde 
kaçınma ile yukarı yönde kaçınma hedeflerinin 
(ALIM) aynı olduğu durumlarda, tehdit oluşturan 
hava aracının uçuş rotasını kat etmek tercih 
edilmemekte olup, tırmanma yönünde RA oluşur. 

Yukarıdaki şekilde ise; RA başladığında, kendi 
hava aracı, tehdit hava aracına göre daha düşük 
irtifada olacağı hesaplandığından, alçalma 
yönünde RA oluşur. 

11.17.2. Direnç seçimi 
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İkinci adımda ise RA’nın direnci seçilir. Direnç, dikey süratin kısıtlanması 

yada belirlenmiş dikey süratin büyüklüğünün belirlenmesi şeklinde uçuş rotasına 
getirilecek tahditin belirlenmesidir. TCAS II, RA direncinin uçuş rotasını en az sapma 
ile gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 

Yandaki örnekte; aşağı yönde 
kaçınma yapmakta olan hava aracının, 
sapma değerinin fazla olmaması için en 
düşük direnç; TCAS II v7.0’da dikey yönde 
500 ft/dk, v7.1’de ise düz uçuş şeklinde 
oluşur. 

 
TCAS II cihazı uçuş rotasından, mümkün olan en az sapma ile manevra 

yapmayı hedeflemektedir. Ancak v7.0’da bulunan ve v7.1’de değiştirilen “Adjust 
vertical speed, adjust” sesli ikazında pilotların, TCAS II displayinde istenen dikey 
sürati (0, 500, 1000 veya 2000 ft/dk) uygulaması gerekirken, yaşanan bir çok 
hadisede dikey sürati artırdıkları, başka hava araçlarına tehlike teşkil ettikleri 
gözlemlenmiştir. 

TCAS II v7.1’de “Adjust vertical speed, adjust” sesli ikazı “Level off, level 
off” sesli ikazı ile değiştirilmiş olup, display’de düz uçuşa geçmesi gösterilmektedir.  

11.17.3. Müteakip tavsiyeler 
RA direnci her saniye tekrar değerlendirilmektedir. Bazen tehdit oluşturan 

hava aracı, farklı süratle dikey yönde hareket ederse, oluşturulan RA manevrası 
yetersiz kalabilir. Bu durumda, başlangıç RA’sı (başlangıçta belirlediği dikey ayırma 
değerinin sağlanamayacağını tespit ederek), direnç artırımı yada başlangıç 
manevrasının tersi yönünde değiştirilebilir. Müteakip tavsiyelerde pilotun, 2.5 sn 
içerisinde harekete geçmesi ve dikey sürati artırması beklenir13. 

11.17.4. Takviye RA’lar 
TCAS II v7.0’da; başlangıç RA’sı için belirlenen alçalma yada tırmanmada 

hedeflenen 1500 ft/dk dikey sürat, aynı yönde takviye edilebilir (örn. Monitör Vertical 
Speed, Maintain Vertical Speed, Crossing Maintain Vertical Speed, Adjust Vertical 
Speed) .  

V7.1’de ise; başlangıç RA’sında hedeflenen 1500 ft/dk’lık dikey sürat, aynı 
yönde yada ters yönde takviye edilebilmektedir (örn. Monitör Vertical Speed, Maintain 
Vertical Speed, Crossing Maintain Vertical Speed, Level Off).  

Her iki versiyonda da alçalma yada tırmanma yönündeki başlangıç RA’sı 
için hedeflenen 1500 ft/dk dikey sürat, gerektiğinde takviye edilerek (Increase Climb, 
Increase Descent) dikey sürat 2500 ft/dk olarak değiştirilebilir.  

                                                
13 Sesli ikazlar “Climb”, “Increase Climb”, “Reversal Climb”, “Descend”, “Increase Descent”, “Reversal 
Descent” vb. 
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Yandaki şekilde de görüldüğü 
gibi; tehdit hava aracının uçuş rotası 
hesaplanarak, alçalma yönünde RA 
oluşmuş (-1500 ft/dk) ; ancak, tehdit hava 
aracı alçalma süratini artırdığı için TCAS II 
alçalma süratini artırması (-2500 ft/dk) 
yönünde takviye RA oluşturmuştur.  
 

 
 
 

11.17.5. Ters yönde manevra (reversal) RA 
Her iki hava aracında da TCAS 

II olması durumunda ya da en azından bir 
tanesinde bulunması durumunda;  hem 
TCAS II v7.0’da hem de v7.1’de ters 
yönde manevra için algı seçimi 
bulunmaktadır. Yandaki şekilde de 
görüleceği üzere; başlangıç RA’sı 
tırmanma yönünde olan hava aracı, tehdit 
oluşturan hava aracının tırmanışa 
geçtiğini tespit ederek, alçalma yönünde 
ters yönde RA oluşturmaktadır. 

 

TCAS II v7.0’da her iki hava aracı arasında dikey 100 ft’den daha az irtifa 
farkı olduğu durumlarda, bu fonksiyon sağlıklı olarak çalışmazken, v7.1’de 
geliştirilerek bu zafiyet ortadan kaldırılmıştır. Bir TCAS RA kaçınmasında ters yönde 
manevra, her bir hava aracı için sadece bir kez oluşmaktadır. Koordineli kaçınma 
söz konusu ise, Mode S adresi daha düşük olan ters yönde kaçınma manevrası üretir. 

11.17.6. RA kaçınmasının azaltılması 
Bir TCAS RA kaçınması esnasında, 

çarpışma önleme sistemi (CAS) başlangıç RA’sı 
için hesaplamış olduğu emniyetli dikey ayırmanın 
sağlandığını tespit ettiğinde, sapmanın 
minimunda tutulması amacıyla, kaçınmanın 
azaltılması yönünde RA oluşturur. Kaçınmanın 
azaltılması için üretilen sesli ikaz v7.0’da “Adjust 
vertical speed, adjust!”, v7.1’de ise “Level off, level 
off!” şeklindedir. 

 

11.17.7. Birden fazla tehdit mantığı 
TCAS II, aynı anda birden fazla tehlike teşkil eden hava araçlarından 

kaçınma yapabilecek kabiliyettedir. Tehdit teşkil eden tüm trafiklerin altından yada 
üstünden kaçınmalar yapmak için RA oluşturabilir.  
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TCAS II cihazına sahip bir hava aracı, aynı 

anda aşağısındaki ve yukarısındaki hava araçlarından 
dolayı RA oluşturması durumunda, emniyetli bir geçiş 
için belirlemiş olduğu ALIM değerini hedeflemek yerine, 
tehlike teşkil eden hava araçları arasında mümkün olan 
en emniyetli irtifayı hedefler.  

Yandaki şekilde, TCAS II cihazına sahip hava 
aracı aynı anda hem üstten hem de alttan RA almakta 
olup, düz uçuş yapması gerekmektedir. Bu durumda 
v7.0’da “Adjust vertical speed, adjust!”, v7.1’de ise “Level 
off, level off!” şeklinde sesli ikaz oluşacaktır.  

11.17.8. RA’nın bitirilmesi 
Tehlike teşkil eden hava aracının artık tehdit oluşturmadığı durumda TCAS 

RA’ya uyum sağlamak için kaçınmalar yapan hava aracının kaçınmayı bitirmesi 
gerekir. “Clear of conflict” sisli ikazını alan pilot, en son uçuş planı rotasına dönmeli 
ve ATC’yi bilgilendirmelidir. 

 
 

11.17.9. RA’nın kısıtlanması 
CAS mantığı, yüksek irtifalardaki hava aracının tırmanma performansının 

azalması yada iniş konfigürasyonuna geçmiş hava aracının durumu gibi durumları 
göz önüne alarak, “Climb” yada “Increase Climb” gibi RA’ları kısıtlayabilir. Böyle bir 
durumda geçerli alternatif RA seçebilir. Kısıtlamalar, hava aracının tipine göre, 
seftifikasyon aşamasında set edilir. 

Ayrıca bütün hava araçları için geçerli 
olan, düşük irtifalarda manialara yakınlaşmayı 
önlemek için belirlenmiş kısıtlamalar 
bulunmaktadır. Bu kısıtlamalar yandaki tabloda 
yer almaktadır. 

Kısıtlanan İkaz Tipi İkaz Kısıtlaması (altında) 
Increase Descent RA 1550 ft (±100 ft) AGL 
Descend RA 1100 ft (±100 ft) AGL 
Tüm RA’lar 1000 ft (±100 ft) AGL 
Tüm sesli ikazlar 500 ft (±100 ft) AGL 

 

Ayrıca, GPWS (Yere Yakınlık İkaz Sistemi), TAWS (Mania Önleme İkaz 
Sistemi), windshear tespiti ya da stall ikazı durumunda; TCAS II, otomatik olarak TA-
only (RA yok, sadece TA) moda geçer ve TA’da sesli ikaz üretmez. Bu ikazlar bittikten 
10 saniye sonrasına kadar TA-only modda kalır ve TA için sesli ikaz üretir. 
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TCAS ikazlarının irtifaya göre kısıtlanması 

11.17.10. TCAS-TCAS Koordinasyonu 
Her iki hava aracında da TCAS II cihazı bulunması durumunda, her bir 

hava aracı, en doğru manevrayı seçebilmek için, diğerine Mode S data link vasıtasıyla 
sorgulama gönderir. Her iki hava aracı da birbirlerine karşı tehdit oluşturdukları süre 
boyunca koordinasyon mesajı göndermeye devam eder. 

Koordinasyon sorgulamaları; tehdidin önlenmesi için o an tercih edilen 
manevra bilgisini içermektedir. Eğer herhangi bir hava aracı tırmanma yönünde bir 
menavrayı seçerse, tehdit hava aracına sadece alçalma yönünde manevra yapması 
için tahdit belirler. Koordinasyondan sonra her bir hava aracının TCAS II cihazı 
bağımsız olarak ne kadar bir dirençle (dikey süratle) kaçınma yapacağını belirler. 

Koordinasyonlu bir kaçınma durumunda; ilk hava aracı RA algısını 
(tırmanma ya da alçalma) seçer ve bu seçimini ikinci hava aracına gönderir. İkinci 
hava aracı da ters yönü seçerek bu seçimini ilk hava aracına gönderir. 

Teorik olarak; her iki hava aracının da aynı anda RA yönünü seçme ve bu 
seçimin de her iki hava aracı için aynı yönde olma ihtimali vardır.  Bu durumda Mode 
S adresi daha yüksek olan hava aracı bu koordinesizliği tespit eder ve algısını 
ters yöne çevirir.  

11.18. RA’nın Yayınlanması 

Yaşanan bir çok hava hadisesi 
ya da kazasında, pilotların almış oldukları 
TCAS RA’ları ATC’ye zamanında 
bildirmedikleri, sorumlu hava trafik 
kontrolörünün de TCAS RA’dan habersiz 
iki hava aracı arasında ayırma yapmaya 
çalıştığı görülmektedir. 

 
Bahsi geçen hadiselerde; pilot ATC’nin vermiş olduğu talimatla, TCAS 

tarafından üretilen çözüm tavsiyesi arasında hangisini uygulayacağı hususunda 
yanılgıya düşmekte, panik ile yanlış bir uygulama yapabilmektedir. 

RA’nın yayınlanması, hava aracı TCAS RA aldığında, Mode-S vasıtasıyla, 
hava aracının TCAS RA uyguladığı bilgisine ATC’ye ulaştırarak hava trafik 
kontrolörünün durumdan haberdar olmasını ve müdahale etmemesini 
hedeflemektedir. 

Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 
11.19. Performansın Takip Edilmesi 

TCAS II yazılımı sürekli ve otomatik olarak kendi durumunu ve 
performansını test eder. İlave olarak TCAS II kontrol paneli üzerinde pilotun ses ve 
sistem üzerinde ilave test yapmasını sağlayan bir buton bulunmaktadır. Performansa 
ilişkin bilgilerin ayrıntılı raporuna bakım personeli de ulaşabilir. 

Performans takibinde, diğer hava aracı sistemlerinden elde edilen bir çok 
bilgiye ilave olarak TCAS II işlemcisinin performansı da değerlendirilir.  

Performans takibinde, TCAS II cihazında anormal bir durum tespit edilirse; 
arıza durumuna geçerek durumu pilota ikaz eder. 

11.20. TCAS Operasyonları 
11.20.1. Bağımsız sistem 
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TCAS II Hava aracı seyrüsefer ve uçuş yönetim sistemleri (FMS) ile ATC 

sistemlerinden bağımsız olarak çalışır. Bir tehdit değerlendirilirken; ATC müsaadesi, 
pilotun niyeti yada otopilot girişleri dikkate alınmaz. 

11.20.2. Limitleri/Tahditleri 
TCAS II’nin sağlıklı bir şekilde 

hizmet verebilmesi için diğer hava araçlarında, 
fonksiyonel olarak çalışan transponder 
cihazının bulunması gerekir. Transponder 
cihazı olmayan ya da transponder cihazı kapalı 
olan hava araçları TCAS II tarafından tespit 
edilemez. Ayrıca tehdit oluşturan hava aracının 
transponderinden irtifa bilgisi gelmezse, TCAS 
II RA üretemez. 

Tehdit Hava Aracı Kendi Hava Aracı 
(TCASII) 

Transponder yok Tespit edilemez 
Mode A Transponder Tespit edilemez 
Mode A/C 
Transponder İrtifa 
bilgisi yok 

Sadece TA, Tehdit hava 
aracı irtifa bilgisi 
olmadan görüntülenir 

Mode C ya da  
Mode S transponder 

TA ve RA 

TCAS I TA ve RA 
TCAS II TA ve koordineli RA 

 

Hava aracının barometrik altimetresinden ya da  radar altimetresinden bilgi 
alınamaması ile transponderin arızalanması durumunda; TCAS II, otomatik olarak 
arızaya geçer. 

Gözetleme limitleri nedeniyle 1200 kts’dan yada 10.000 ft/dk dikey süratten 
fazla bir süratle yaklaşan tehditler için TA ya da RA oluşmaz. 

ATC ayırma değerlerinin altına düşülmesi durumunda RA 
oluşmayabileceği gibi, yeterli ATC ayırma değerinin korunmasına rağmen RA 
oluşabilmektedir. Avrupa hava sahasında meydana gelen TCAS hadiselerinin 2/3’de 
yeterli ayırma değerlerinin korunduğu tespit edilmiştir. 

Avrupa hava sahasında, bir hava aracının TCAS II cihazının arızalanması 
durumunda 10 takvim günü normal operasyonlarını sürdürmesine müsaade 
edilmektedir. Bu süre Alman Hava Sahası için 3 gündür. 

11.20.3. Trafik İkazları (TA) 
TA’nın amacı; uçuş ekibinin tehdit oluşturan hava aracını gözle tespit 

etmesine yardımcı olarak, muhtemel bir RA’ya hazır olunmasını sağlamaktır.TA’lar 
normalde, uçuş irtifasına bağlı olarak, çarpışma noktasına (CPA) 20 ila 48 saniye kala 
tetiklenir. TA’ların büyük bir kısmından sonra RA oluşmayabilir. Bazı durumlarda 
TA oluşmadan RA oluşabilmektedir. 

Pilotlar, TA’ya dayanarak herhangi bir manevra yapmamalıdır ve ATC’ye 
rapor etmeyebilirler. TA durumunda “Traffic, traffic!” sesli ikazı devreye girer ve TCAS 
II displayinde tehdit oluşturan hava aracı sarı daire şeklinde görüntülenir. 

11.20.4. Kaçınma İkazları (RA) 
RA’nın amacı, uçuş irtifasına bağlı olarak, tehdit oluşturan hava aracı ile 

emniyetli bir dikey (300 ila 700 ft arası) kaçınmayı sağlamaktır. RA’lar çarpışma 
noktasına 15 ila 35 saniye kala tetiklenir.  

RA durumunda pilot, derhal TCAS II tarafından belirtilen RA’yı 
uygulamalıdır. Aksi takdirde hava aracı emniyetinin ihlal edilmesine sebep olabilir. 
Asla belirtilen RA’nın tersi yönünde manevra yapmayacaklardır. 

Sesli ikazlar, oluşan RA’ya göre değişiklik gösterebilir. TCAS II displayinde 
tehdit oluşturan hava aracı kırmızı kare şeklinde görüntülenir. Ayrıca dikey sürat 
göstergesinde kaçınma için gerekli olan dikey süratin miktarı ve yönü ayrıntılı olarak 
görüntülenir.  

Pilotlar, başlangıç RA’sını uygulamak için 5 saniye içerisinde 
manevraya başlamak durumunda olup, takviye RA’larda ise 2.5 saniye 
içerisinde uygulamakta oldukları manevrayı değiştirmek zorundadır. 

Pilotlar, aşırı sapmaları önlemek için TCAS II cihazı tarafından üretilen 
sesli ve görüntülü ikazları uyum içerisinde uygulamak durumundadırlar. Aşırı 
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sapmalar tehdit oluşturmayan hava araçları için risk oluşturmakta olup, gerekli dikey 
süratin altında kalınması durumunda ise; TCAS II tarafından hesaplanan CPA’deki 
ayırma değerinin altında kalınmasına sebep olabilir.  

11.20.5. TCAS RA Durumunda Pilot-ATC İletişimi 
Pilotlar, hava aracını bir tehlikeye atmadığı sürece, uygulamakta oldukları 

ATC müsaadesine aykırı bile olsa TCAS RA’ları uygulamak zorundadırlar. Bu 
durumda hava trafik kontrolörleri TCAS RA uygulayan hava araçları arasında ayırma 
uygulamaktan sorumlu olmayacaklardır. 

Diğer taraftan, ATC, kendisine bildirilmediğinden, pilot tarafından 
uygulanan RA’lara potansiyel olarak müdahale etmeye çalışabilir. Eğer uygulanan 
TCAS RA ile ATC talimatı arasında bir çelişki söz konusu ise; pilotlar ATC tarafından 
içinde bulunduğu durumun bilindiğini düşünerek yanılgıya düşebilirler. Ancak, pilot 
tarafından TCAS RA’ya uyum sağlamak için kaçınma yapıldığı rapor edilmediği 
sürece, ATC’nin bilgisinin olması mümkün değildir. Pilot tarafından RA rapor 
edildikten sonra, kontrolör manevradan etkilenen hava araçlarının uçuş rotasına 
müdahale etmeyecektir.  

[callsign] TCAS RA 
ATC müsaadesi ya da talimatından sapmayı gerektiren RA’lar, uçuş 

ekibinin iş yüküne bağlı olarak ilk fırsatta ATC’ye ilgili freyzyoloji ile bildirecektir. 
Ayrıca, TCAS II cihazı tarafından sesli olarak “Clear of Conflict!” uyarısı geldiğinde 
ise en son uygulanan ATC müsaadesine dönülecek ve yine ilgili freyyoloji ile durum 
ATC’ye iletilecektir. 

[callsign] CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED ya da  
[callsign] CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance). 
TCAS RA kaçınması esnasında, ATC tarafından kaçınmaya uygun 

olmayan bir talimat verilse bile, pilot TCAS RA’yı takip etmeye devam edecek ve 
aşağıdaki freyzyoloji ile ATC’yi bilgilendirecektir. 

[callsign] UNABLE, TCAS RA. 
11.20.6. RA durumunda göz teması 

Bazen pilotlar, tehdit oluşturan hava aracıyla göz teması ve arada yeterli 
ayırma olduğuna inanarak TCAS RA’yı uygulamazlar. 

Bu konuda ICAO kuralları çok açıktır; TCAS RA durumunda pilot, hava 
aracının emniyeti açısından risk oluşturması durumu hariç, RA’yı uygulamak için 
derhal harekete geçecektir. Bu kural tüm hava sahaları ve tüm meteorolojik 
durumlarda geçerlidir. Gerçekte, pilotun gözle takip etmekte olduğu hava aracı ile 
tehlike oluşturan hava aracı farklı olabilir. 

11.20.7. Yakın paralel yaklaşmalar 
ICAO14 tarafından hava aracı uçuş esnasında, yakın paralel yaklaşmalar 

da dahil olmak üzere her zaman TCAS II TA/RA modunda çalıştırılması tavsiye 
edilmektedir. Yakından paralel yaklaşmalar, prosedürler doğru uygulandığında bile 
bazen gereksiz RA'lara sebep olabilir. Bununla birlikte, TCAS II tarafından sağlanan 
emniyet avantajı zaman zaman gereksiz olan RA'lar oluşsa bile büyük avantaj 
taşımaktadır. Ayrıca, yaklaşma hattının, başka bir hava aracı tarafından ihlal edilerek 
gerçek bir tehdit oluşturma ihtimali her zaman mevcuttur. 

11.20.8. Uygunsuz pilot davranışları 
Bazı TCAS hadiselerinde pilotların RA’ya uymadıkları, ters yönde manevra 

yaptıkları belirlenmiştir. Bu durumun başlıca sebebleri; TCAS displayi ve sesli ikazın 

                                                
14 ICAO PANS-OPS (Doc 8168) sayfa 89 ve ICAO Doc 9863 sayfa 90 
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yanlış yorumlanması, ATC talimatlarına öncelik verilmesi ya da (göz temasına dayalı 
olarak) kişisel kaçınmasını yapmak istemeleridir. 

 Uygunsuz pilot davranışları; TCAS II performansını olumsuz yönde 
etkilediği gibi, çarpışma riskini (TCAS cihazı olmaması durumuna göre) ciddi 
derecede artırabilmektedir. Koordineli bir kaçınma söz konusu ise, uygunsuz 
davranış, tehdit hava aracının TCAS II performansını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

11.20.9. Dönüş esnasında oluşan RA’lar 
Uçuş esnasında RA’lar en büyük önceliğe sahiptir. Bu nedenle, dönüş 

yapan hava aracı, ihtiyaç duyulan dikey sürati uygulayabilmesi zor yada mümkün 
olmadığından, dönüşü durdurabilir. Dönüşü durdurmak hava aracını, tehdit hava 
araçlarına göre yatayda daha yakın bir konuma getirebilir, ancak TCAS durumu her 
saniyede değerlendirdiğinden, gerekirse RA'yi değiştirebilir. RA kaçınması söz 
konusu olduğunda pilotun, ATC talimatlarına uyması beklenmez15. 

11.20.10. Uçulabilir en yüksek irtifalarda oluşan RA’lar 
Hava aracı, mevcut ağırlığı için maksimum uçuş seviyesinde uçtuğunda, 

bir TCAS RA oluştuğunda, pilotlar bu nedenle tırmanış RA'ya uyamayacaklarını 
düşünmemelidir. Bu durumlarda, süratin irtifa için yardımcı olacağı varsayılmaktadır. 
Bazı uçak tipleri, maksimum irtifalarda Climb RA'ları engelleyecek tahditler içerecek 
şekilde donatılmıştır.  

Hava araçlarının bu şekilde donatıldığına bakılmaksızın, bazı durumlarda 
bir RA'nın uçağın kapasitesini aşması mümkün olabilmektedir. Bir stall uyarısı olması 
durumunda, stall'ın önlenmesi TCAS RA'dan daha önemli olduğu unutulmamalıdır. 

Pilotlar, ihtiyaç duyulan dikey sürati göz önüne alarak, tüm RA’ları 
zamanında ve doğru olarak uygulamalı, asla ters yönde manevra yapmamalıdır. 

11.21. TCAS II ve ATC Operasyonları 
Bazı durumlarda, özellikle ATC talimatlarından sapılarak üçüncü bir hava 

aracı için tehlike oluşturabilmesi ihtimali yüzünden RA’lar, kontrolörler tarafından 
gereksiz, hatta tehlikeli olarak algılanmaktadır. TCAS II aynı anda birçok tehlikeli 
yakınlaşmayı göz önüne aldığından, ATC talimatından saparak, üçüncü bir hava 
aracına tehlike teşkil etmemek için en uygun RA ikazını oluşturmaktadır. 

En çok karşılaşılan hadise; bir hava aracı düz uçuşta iken, 1000 ft altına  
tırmanan yada 1000 ft üzerine alçalan başka bir hava aracının, müsaade edildiği 
irtifaya yaklaşırken, yüksek dikey sürati muhafaza etmesi nedeniyle oluşan RA’lardır. 
ICAO PANS-OPS (doc 8168) dokümanında; ATC tarafından aksi belirtilmediği 
takdirde pilotların, müsaade edilen uçuş seviyelerine yaklaşırken son 1000 ft’te dikey 
süratlerini 1500 ft/dk ya da altında tutmaları gerekliliği yer almaktadır. 

ATC müsaadesinden sapma gerektiren RA’ların büyük bir kısmında, dikey 
kaçınma birkaç yüz feeti (doğru pilot kaçınmasıyla) geçmemektedir. 

TCAS II cihazı, VMC alçalma yada tırmanma ile başka bir hava aracının 
seviyesinin kat edilmesi gibi durumlar için uyumlu değildir. Böyle bir durumda RA 
tetiklenebilir, Kontrolör tarafından trafik bilgisinin verilmesi, pilotun RA’ya uygun 
manevra yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

TCAS RA, VFR uçuşlara karşı da tetiklenebilir. TCAS cihazına sahip hava 
aracının pilotu, VFR hava aracı ile göz teması sağlamış ve ayırma sorumluluğunun 

                                                
15 ICAO ACAS El Kitabı (Doküman 9863), "örneğin; bir RA'ya uygularken, mümkünse kontrolör tarafından 
verilen hava yolu yada localizere intersept talimatlarına uyulmasını" tavsiye etmektedir. 
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VFR hava aracının pilotunda olduğunu bilmesine rağmen, RA’yı uygulamak 
zorundadır. 

Kontrolör, hava araçlarının birbirlerine yakın olduklarını fark etmişse ve 
pilotlardan herhangi bir RA kaçınması yaptığı raporu almamışsa; yatay olarak (vektör 
ile) trafikleri ayırmaya çalışabilir. Ancak unutulmamalıdır ki; hava araçları o anda 
ya kısa bir süre içerisinde TCAS RA kaçınması yapabilirler ve bu durumda 
RA’ya uygun manevra yapacaklarından, ATC talimatına uymayabilirler. 

11.22. Airbus Oto Pilot/Uçuş Yöneticisi (AP/FD) Kapatisesi 
Otopilot devredeyken, uçağın otomatik olarak RA'yı uygulaması, yada 

pilotun RA uygulaması durumunda ise uçuş yöneticisi tarafından sağlanan talimatlara 
uyarak manuel uçuş yapmasını sağlayan bir Airbus AP/FD  TCAS kapasitesidir16.  
Halihazırda AP/FD kapasitesi A340 haricindeki tüm büyük gövde Airbus uçaklarında 
mevcuttur. 

Bir AP / FD hava aracı RA ikazı aldığında, hava aracı otomatik olarak dikey 
hızını RA için ihtiyaç duyulan hız artı 200 ft/dk olarak değiştirir. (RA'yı takip eden uçuş 
ekibine yardımcı olmak için), RA sıfır dikey hız belirttiğinde (örneğin, Level Off RA), 
uçağın düşey hızını 0 fit / dakika olarak değiştirecektir. Gerekli dikey manevra 
gecikmeden başlar. RA ikazı sonlandığında AP/FD fonksiyonu önceden seçilmiş 
irtifaya yönlendirir. Düşük irtifalarda “11.17.9 RA’nın kısıtlanması” maddesindeki 
standartlar geçerlidir. 

1000 ft dikey ayırma gereken yerlerdeki RA'ların oluşmasını önlemek için 
Airbus tarafından TCAS Uyarı Önleme (TCAP) fonksiyonu geliştirilmiştir. Airbus geniş 
gövde hava araçlarında (yakın zamanda A320 ailesindeki hava araçlarının da 
donatılması beklenmektedir) yer alan bu fonksiyon uçuş bilgisayarlarına seviyeye 
ulaşmada yeni bir kural getirmiş olup, seçilen irtifaya yaklaşırken TA oluştuğunda 
dikey sürati azaltmaktadır. 

 
TCAP fonksiyonunun çalışma fonksiyonu 

11.23. TCAS II ve ATC Kısa Vade Çatışma İkazı (STCA) 
Kısa Vade Çatışma İkazı (STCA), hava trafik kontrolörlerine; hava araçları 

arasında, belirlenmiş ayırma minimaları altına inilme ihtimaline karşı yardımcı olur.  

                                                
16 Uçuş Rehberlik Sistemi (FGS) için Minimum Havacılık Sistem Performans Spesifikasyonunda (MASPS) 
belirlenen spesifikasyonlar EUROCAE'da (ED-224) yayınlanmıştır. 
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TCAS II ve STCA bağımsız olarak çalışmakta olup, hava çarpışmalarını önlemeyi 
amaçlamaktadır. Her iki sistem de transponder cihazından gelen bilgileri kullanmakta 
olsa da birbirleriyle bir uyumluluk söz konusu değildir. Genel olarak STCA alarmları, 
RA oluşumundan en az 30 sn önce devreye girecek şekilde tasarlanmasına rağmen, 
STCA alarmı RA oluşumundan sonra da devreye girebilmektedir. Aşağıdaki tabloda 
görüleceği üzere; özellikle anlık ve beklenmeyen manevralar söz konusu olduğunda, 
yeterli zaman önce ikaz devreye girmeye bilir. 

Performans 

STCA TCAS II 
ATC tabanlı gözetlemede, 
hedeflerin güncellenmesi 5 ila 10 
saniye olup, istikamet çözünürlüğü 
daha yüksektir. 

TCAS gözetlemesinde hedef 
güncellemesi 1 saniye olup, istikamet 
çözünürlüğü daha (aynı anda 90 dereceyi 
taradığı için) düşüktür. 

Dikey tespit 
STCA takip edilen irtifa ile dikey 
sürati Mode C’den (25 ft yada 100 
ft) gelen irtifa bilgisine göre 
hesaplar. 

TCAS kendi irtifası ve dikey süratini 1 ft’lik 
yanılma ile bilmektedir. 

Operasyon 
STCA yakın yada gerçekleşmiş 
ayırma değerinin kaybolduğu 
durumlarda devreye girer, 
kaçınma tavsiyesi üretmez. 

TCAS çarpışma ihtimalini hesaplar, CPA 
noktasında yeterli ayırmanın sağlanması 
için kaçınma tavsiyesi üretir. 

Tahmin yeteneği 
STCA’de belli bir standart yoktur, 
ancak operasyonel çevre 
değişiklikleri için optimize 
edilmiştir. 

TCAS tamamen standarttır. Bölgeden 
bölgeye değişiklik göstermez. 

Hava/yer Muhaberesi 
Read-back-hear-back ile gerekli 
talimatlar verilmek suretiyle tam 
olarak sağlanır. 

Limitlidir (zaman kısıtlaması nedeniyle 
pilotların kaçınmayı rapor etmesi her 
zaman mümkün olmamaktadır) 

Etkinlik 

Sadece Kontrolörün derhal 
harekete geçerek, gerekli 
kaçındırma talimatı vermesi ve 
pilotun talimatı uyguladığı 
durumlarda etkilidir. 

Sadece pilotun 5 sn içerisinde gerekli 
RA’yı uygulaması durumunda etkilidir. 

 

11.24. TCAS II Basınç Ayarı 
TCAS II daima standart basınç değerini (1013.25 hPa) kullanır. TCAS II 

operasyonları hava aracının uçuş seviyesinde yada irtifada uçmasıyla etkilenmez. 
Uçuş ekibinin basınç değişikliğini ayarlaması, TCAS II cihazını etkilemez.  

Bu bilgilere ilave olarak, 1750 ft’in altında TCAS II cihazı radar altimetre 
bilgisini kullanmaktadır. 

11.25.  Yerde TCAS II / Transponder operasyonları 
TCAS II, yerde herhangi bir emniyet unsuru sağlamamaktadır. TCAS II’nin, 

hava aracı yerdeyken, fonksiyonel olarak çalışması esnasında yapacağı 
sorgulamalar; hem ATC gözetim sisteminin hem de havadaki TCAS II cihazlarının 
performanslarını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Yerdeyken, pilotlar, aktif pistin kat edilmesi ya da short final’da hava aracı 
olup olmadığını tespit etmek için kısa bir süre TCAS II cihazını açabilirler. TCAS II 
cihazının hangi durumlarda nasıl çalıştırılacağı aşağıdaki şekilde görülmektedir. 
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11.26. TCAS II Eğitimi 

11.26.1. Pilotlar 
TCAS II’nin amacı pilotlara, potansiyel çarpışma riskinin önlenmesinde 

yardımcı olmaktır. Pilotlar TCAS II cihazını kurallara uygun bir şekilde çalıştırmak ve 
gerektiğinde, sistem tarafından üretilen ikazları uygun olarak uygulamak zorundadırlar. 
Bu nedenle pilotların TCAS II konusunda eğitilmeleri ve konuları tam olarak anlamaları 
hayati önem taşımaktadır. 

ICAO, pilot ve kontrolörlerin eğitiminin önemi ile eğitim içeriğinin tarifini ICAO 
ACAS Rehberi (Doc 9843) ve ICAO PANS-OPS (Doc 8168) dokümanlarında 
belirtmektedir. 

11.26.2. Kontrolörler 
Hava trafik kontrolörleri açısından durum pilotlara göre biraz farklıdır. ICAO, 

ACAS Rehber Dokümanı’nda; hava trafik kontrolörlerine de tam bir ACAS II eğitimi 
verilmesini önermektedir. Eğitimin amacı; hava trafik kontrolörlerinin, TCAS RA 
hadiselerinde durumu daha iyi yönetebilmesi için, TCAS II’nin çalışma mantığı ile pilot ve 
kontrolörlerin sorumlulukları hakkında tam bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

11.26.3. TCAS II Cihazına Sahip Hava Araçlarının Önlenmesi 
Uzun süreli muhabere kaybı gibi durumlarda, hava aracının emniyetinin 

kontrolü yada yardımcı olmak için, ya da farklı nedenlerle askeri savaş uçakları tarafından 
önleme yapılabilmektedir. 

Askeri uçak tarafından Mode C kapatılmamışsa ya da (IFF’inde varsa) önleme 
moduna alınmamışsa, yapılan önleme girişimi, TCAS II taşıyan hava aracı tarafından RA 
ile sonuçlanabilir. Bu kaçınma önleme girişimini olumsuz olarak etkiler. 

Önleme girişiminde bulunan askeri trafikler, gereksiz RA’ların önlenmesi için, 
TCAS II taşıyan hava aracına 20 NM mesafe kaldığında; varsa IFF’lerini önleme moduna 
alacak, yoksa Mode C’yi kapatacaktır. Bu şekilde, önleme süresinde uçuş emniyetini 
devam ettireceklerdir. 

11.26.4. Mevcut Kurallar Dışında Kalan Hava Araçları 
TCAS II hava taşımacılığında kullanılan bir çok hava aracı için taşınması ve 

kullanılması zorunlu cihazlardan bir tanesidir. TCAS II taşımak zorunda olmayan hava 
araçları (askeri hava araçları, iş jetleri, büyük helikopterler vb.), bir takım nedenlerden 
dolayı, TCAS II ile donatılmış olabilir. TCAS II taşıması zorunlu olmayan bu tip hava 
araçları için de operasyonel prensipler aynıdır. 
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Halihazırda, hafif jetler (LJ), çok hafif jetler (VLJ), azami kalkış ağırlığı ve yolcu 

kapasitesi belirtilen limitlerin altında kaldığı için TCAS II taşımak ve kullanmak zorunda 
değildir. Ayrıca, İnsansız Hava Araçları (UAS) ve Uzaktan Kumandalı Hava Araçları 
(RPAS) için ACAS II yada başka çarpışma önleme sistemi kurulması hususları henüz 
belirlenmemiştir.  

11.26.5. Yerde Transponder Test Edilmesi 
TCAS II, kaverajı içinde yer alan tüm Mode S ve A/C transponderleri 

sorgulamaktadır. Bu sorgulamanın içinde test ya da bakım amaçlı olup yerde bulunan 
transponderlar (radar test transponderleri vb.) da dahildir. Bu transponderler, bir hava 
aracının uçabileceği bir irtifaya yakın şekilde irtifa bilgisi sağlıyorsa, TCAS II trafik ekranı 
bu sahte bilgiyi bir tehdit olarak algılayıp, TA ve RA ikazı oluşmasına sebep olabilir. Bu 
şikilde oluşan gereksiz ikazlar uçuş ekibini ve kontrolörleri rahatsız edebilir. 

Bu şekilde ortaya çıkabilecek gereksiz ikazları önlemek için test ve bakım 
transponderlerinin çalıştırılması için bir takım usuller gerekmektedir. Bu tip 
transponderlerde sanal olarak ayarlanan irtifa bilgisinin, hava araçlarında bulunan 
cihazlar tarafından algılanmasını önlemek için, testin kapalı bir alanda yapılması ve 
sinyalin dışarıya ulaşımının engellenmesi gerekir. Test transponderinin dışarıda 
kurulması gerektiği durumlarda sanal irtifanın uçuşun mümkün olmadığı irtifalara (örneğin 
60.000 ft üzeri yada -2000 ft altı) ayarlanması istenmeyen durumların ortaya çıkmasını 
engelleyecektir.  

11.27. SONUÇ 
• TCAS, hava çarpışmalarını önlemede son çare olarak düşünülmelidir. 

Sistemin sağladığı teknik özellik, uçuş emniyetini önemli ölçüde arttırmıştır. Ancak 
unutulmamalıdır ki, TCAS henüz mükemmel bir sistem değildir. Bütün çarpışma 
risklerini ortadan kaldırmadığı gibi, bir takım riskler de getirebilmektedir. Esas olan ATC 
prosedürlerinin çok iyi uygulanarak, TCAS kullanımına gerek bırakılmamasıdır. 

• TCAS II tarafından üretilen TA ve RA’lar, önem sıralamasında   (her ne kadar 
uçuşun güvenliği için önemli olsa da) yangın çıkması ya da hava aracının yere çarpma 
riski düzeyinde değildir. TA ve RA’lar planlanmış hadiseler olmadığından, pilotların 
hızlı ve gerekli tepkiyi kısa bir süre içinde göstermeleri, bu nedenle pilotların bu konuda 
özel bir eğitimden geçmelerini gerektirir. Bununla birlikte, hava aracında TCAS II 
bulunsa bile pilotlar çarpışmaları önlemek için dışarıya bakmaya devam etmelidirler. 
Çünkü bazı hava araçlarının transponder’ları irtifa bilgisi vermezler, bu durumda TCAS 
II sadece TA ikazı verir. Transponder cihazı çalışmayan trafikleri TCAS II göremez 
ve herhangi bir ikaz üretemez. 

• Kontrolörler TCAS’ın yaygınlaşmasının hava sahalarında (her ne kadar bazı 
dezavantajları olsa da) uçuş güvenliğini arttırdığının farkındadırlar. Önemli olan 
kontrolörlerin sistemin karakteristik yapısı ve pilotların uygulayacağı prosedürler 
konusunda iyi bir bilgiye sahip olmalarıdır. Kontrolörlerden beklenen, hava aracında 
TCAS’ın bulunup bulunmadığına bakmaksızın gerekli ATC ayırmalarını 
sağlamalarıdır.. 

• ATC sistemleri yüksek kalitede hizmet sağladığında,  havadaki bütün hava 
araçları transponder’ları vasıtasıyla irtifa bilgisi ürettiğinde ve pilotların üretilen RA 
ikazlarını doğru olarak uygulamaları durumunda TCAS II uçuş güvenliği konusunda 
büyük fayda sağlamaktadır. 
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12. YERE YAKINLIK UYARI SİSTEMİ (GPWS) 

12.1. Giriş 
Yere Yakınlık Uyarı Sistemi 

(GPWS); hava aracı yer yüzeyine ya da bir 
maniaya tehlikeli bir şekilde yakınlaştığında 
sesli ve görüntülü olarak uçuş ekibini ikaz 
eden bir emniyet ağıdır.  

Kontrollü uçuşların manialara 
çarpması (CFIT) kazalarının artması üzerine 
1970’li yıllarda bu sistem kullanılmaya 
başlanmıştır. İlk GPWS’ler radyo altimetresi 
ile yerden yüksekliği ölçerek, hava aracı 
potansiyel tehlikeli şartlara girdiğinde 
yakınlaşma süratini göz önüne almaktaydı.  
Daha sonraları hava aracı konfigürasyonu 
(iniş takımlarının durumu) ve ILS glideslope 
sapmaları da dikkate alınarak iyileş(tir)meler 
sağlanmıştır.   

Temel GPWS’in kullanımı bir çok ülkede zorunlu hale getirilmiş olup, buna 
bağlı olarak kazalarda ciddi bir düşüş sağlanmıştır. Temel GPWS, radyo altimetresinin 
hava aracının sadece yerden yüksekliğini ölçmesi, karşı tarafını ölçmemesi nedeniyle 
yer yüzeyindeki ani yükseklikleri/yükseltileri tespit edememektedir. 

 
 

1991 yılında Honeywell firması, GPWS’in eksikliklerini gidermek amacıyla, 
Gelişmiş Yere Yakınlık Uyarı Sistemini (EGPWS) geliştirmiştir. EGPWS’de, mania 
bilgilerini içeren yer yüzü sayısal haritası kullanılmaktadır. Hava aracı seyrüsefer 
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sistemleri tarafından (GPS) belirlenen pozisyon bilgisi, harita üzerinde konumlandırılır 
ve yere yakınlık hesaplanır. EGPWS’in GPWS’e göre en önemli özelliği, daha ileri 
noktaları göz önüne alarak, daha önceden ikaz üretebilmesi ve pilotlara harekete 
geçmek için daha fazla süre tanımasıdır. Daha sonraları farklı üreticiler tarafından 
benzer cihazlar üretilmeye başlanmıştır. Bu cihazlara genel olarak Mania Farkındalığı 
ve Uyarı Sistemi (Terrain Awareness and Warning Systems_TAWS) ismi verilmektedir. 
TAWS kısaltması FAA ve EASA tarafından kullanılmaktaysa da ICAO, GPWS 
kısaltmasını kullanmaya devam etmektedir. 

12.2. GPWS tarafından sağlanan fonksiyonlar17 
12.2.1. İleri yönde mania önleme (FLTA_Forward Looking Terrain 

Avoidance) fonksiyonu. FLTA fonksiyonu, bir hava aracının, dikey uçuş rotasının 
altında ve ileri yönde potansiyel bir CFIT (Controlled Flight Into Terrain) durumunda 
ikaz üretir. 

12.2.2. Erken alçalma uyarısı (PDA_Premature Descent Alert) fonksiyonu. 
TAWS’ın alçalma uyarısı; hava aracının pozisyonu, hava aracı seyrüsefer sistemleri 
ve havaalanı bilgileri kullanılarak, eğer hava aracı iniş için yaklaşılan piste göre normal 
alçalma hattının altında yaklaşma yapıyorsa ikaz üretir. 

12.2.3. Alarm ve uyarılar için gerekli ve ayırt edici görsel ve sesli ikazları 
sağlamaktadır. 

12.2.4. A sınıfı TAWS cihazları mania bilgilerini displayde görüntülemektedir. 

12.2.5. A sınıfı TAWS cihazları, aşağıdaki durumlarda yer yüzeyi ile yakınlığı 
görüntülemektedir; 

12.2.5.1. Aşırı alçalma sürati, 
12.2.5.2. Maniaya aşırı yakınlaşma sürati, 
12.2.5.3. Kalkış sonrası irtifa kaybı, 
12.2.5.4. İniş konfigürasyonunda değilken maniya doğru uçuş, 
12.2.5.5. ILS glidepath’den aşağı yönde aşırı sapma, 
12.2.5.6. Hava aracının, maniaya yada pist yüksekliğine 500 ft kaldığında 

sesli “Five Hundred” ikazı.  
12.2.6. B sınıfı cihaz, aşağıdaki durumlarda yer yüzeyi ile yakınlığı 

görüntülemektedir; 
12.2.6.1. Aşırı alçalma sürati, 
12.2.6.2. Kalkış sonrası irtifa kaybı, 
12.2.6.3. Hava aracının, maniaya yada pist yüksekliğine 500 ft kaldığında 

sesli “Five Hundred” ikazı. 
12.3. Hava Aracı Ekipmanları 

Bir pilot tarafından kontrol edilen hava aracında aşağıdaki fonksiyonlar yer 
alır: 

12.3.1. Bir kontrol ve gösterge ünitesi. Bu ünitede asgari iki gösterge ışığı 
olmalıdır: Acil durumları gösteren bir kırmızı ışık ve ikazları gösteren bir amber (koyu 
sarı) ışık. 

                                                

17 Üreticiler zorunlu fonksiyonlara ilave olarak yeni fonksiyonlar sağlayabilirler. 
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12.3.2. A sınıfı sistemlerde, genel olarak EFIS (Electronic Flight Instrument 

System) displayine entegre olarak çalışan, ufki durum göstergesi (HSI_horizontal 
situation indicator). 

 
 
 
 

12.4. GPWS taşıma zorunluluğu (ICAO) 
Hava aracı 

sınıfı 
Motor 

tipi 
Azami kalkış 

ağırlığı 
Yolcu 
sayısı 

Zorunlul
uk Not Tavsiye 

Ticari 
taşımacılık Turbin 5700kg’dan 

fazla 
9’dan 
fazla  A sınıfı   

Ticari 
taşımacılık Turbin  5700kg’dan az 5-9  yok   B sınıfı 

Ticari 
taşımacılık Piston  5700kg’dan 

fazla 
9’dan 
fazla  B sınıfı   

Genel 
havacılık Turbin  5700kg’dan 

fazla 
9’dan 
fazla  B sınıfı 

1 Ocak 2011’den 
sonra kullanılmaya 
başlananlarda A 
sınıfı 

A sınıfı 

Genel 
havacılık Turbin  5700kg’dan az 5-9  Yok   B sınıfı 

Helikopter  3175kg’dan 
fazla 

9’dan 
fazla  B sınıfı Sadece IFR uçuşlar 

için  

12.5. A sınıfı sistem 
Mode Durum Sesli İkaz Sesli Uyarı 

1  Aşırı alçalma sürati "SINKRATE"  "PULL UP"  
2  Maniaya aşırı yakınlaşma sürati "TERRAIN TERRAIN"  "PULL UP"  

3  Kalkış ya da pass geçme sonrası, irtifa 
kaybı "DON'T SINK"  (no warning)  

4a  İniş takımları açık değilken emniyetsiz 
mania.  "TOO LOW - GEAR"  "TOO LOW - 

TERRAIN"  

4b  İniş flapları açık değilken emniyetsiz 
mania. "TOO LOW - FLAP"  "TOO LOW - 

TERRAIN"  

4c  Kalkış sonrası, manianın yükselişi hava 
aracından fazlaysa "TOO LOW - TERRAIN"  (no warning)  

5  ILS glidepath’den aşağı yönde aşırı 
sapma "GLIDESLOPE"  "GLIDESLOPE"(1)  

6  Radyo irtifasının sesli bildirimi  (for example) "ONE 
THOUSAND"  (no warning)  

6  Yana yatış açısı   "BANK ANGLE"  (no warning)  
7  Windshear koruması "WINDSHEAR"  (no warning)  

8 Mania yakınlığı "CAUTION TERRAIN"  "TERRAIN TERRAIN 
PULL UP"  

12.6. GPWS Uygulamaları  
GPWS, hava aracı tehlike içerisinde olduğunda, acil müdahale edilmesi için 

uyarı üreten ya da manialar açısından anlık görünüm ve muhtemel rota değişikliği 
gerektirebilecek ikazlar üreten bir emniyet ağıdır. 

Uçuş ekibi için gerekli GPWS manevra prosedürleri, hava aracı performans 
kriterlerini dikkate alarak, dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Uyarı durumunda, uçuş  
ekibi tarafından takip edilecek uygulama açık bir şekilde belirlenmelidir. Prosedürler 
uyarı ve ikaz durumuna göre farklı olarak hazırlanmalıdır.  

Uçuş el kitabı ya da operasyon el kitabında kontrollü uçuşların manialara 
çarpmasını (CFIT) önleme prosedür ve talimatları; yüksek alçalma süratine, yer 
yüzüne yakın olunduğunda getirilecek tahditler ile acil durum prosedürleri ve 
görevlerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 
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II. BÖLÜM ATS GÖZETİM HİZMETLERİ 
 



343

 

1. KONTROLÖRÜN SORUMLULUKLARI 

1.1. Çalışmaya Başlamadan Önceki Sorumluluklar 
 Hava trafik kontrolörü, bir çalışma pozisyonunda sorumlu kontrolör olarak çalışmaya 
başlamadan önce, aşağıdaki konular hakkında tam bilgi sahibi olacaktır: 

1.1.1. Son gelen emir, tamim ya da prosedürler, 
1.1.2. İlgili meydan (meydanlar) ile ilgili sıralama, iniş ayırmaları (taxi yolu, apron 

v.b. çalışmaları nedeniyle) ya da inişte pilotlara verilmesi gereken bilgiler (pist durumu v.b.) 
1.1.3. İlgili tüm seyrüsefer, yaklaşma ve iniş cihazlarının durumları, 
1.1.4. İlgili tüm radyo, sensör ve telefon hatlarının durumu, 
1.1.5. Mevcut ve beklenen meteorolojik şartlar, 
1.1.6. Sorumlu olduğu sahayı ilgilendiren notamlar, 
1.1.7. Kullanılan pist (pistler) ve yaklaşma türü. 
1.1.8. Mevcut ve beklenen trafik durumu, 
1.1.9. Bütün trafiklerin durumu, verilen müsaadeler ve uyguladıkları prosedürler, 
1.1.10. Hizmeti verirken kullandığı alt sistemlerin (FDPS, MONA, SNET, vb) 

çalışma durumları. 
1.2. Çalışma Esnasındaki Sorumlulukları 

 Kontrolör; 
1.2.1. Durum ekranını kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamaktan ve gerekli kontrolleri 

(altimetrik değer, manyetik sapma, RFB, ARTAS,FDP, DARD vb) yapmaktan sorumludur. 
1.2.2. ATS gözetim sisteminin sağladığı fonksiyonlar ve ekranda sergilenen 

bilgilerin, hava trafik kontrol hizmetinin sağlanmasında yeterli olup olmadığından emin 
olacaktır. 

1.2.3. Cihazlardaki her türlü hata, arıza, araştırma gerektirecek hadise veya 
hizmetin sağlanmasında güçlük ve imkansızlığa yol açacak koşulu düzensizliği mahalli 
usullere uygun olarak rapor edilecektir. 

1.2.4. Eğer çalıştığı saha için PSR ve SSR gerekliyse (APP) ya da sahanın birden 
fazla SSR kaplamasına ihtiyacı varsa, seçilen radar sensörünün by-pass modunda 
olmadığından emin olacaktır. 

1.2.5. Herhangi bir hava hadisesi ya da olağanüstü durumu (emergency), rapor 
edilmek üzere, ilk fırsatta ekip şefine bildirecektir. 

1.2.6. Trafik sayısının ya da kanal yoğunluğunun belli bir değerin üzerine çıkması 
durumunda, ekip şefini uyararak yardım isteyecek; gerekirse sektör açılmasını sağlayacak. 

1.3. Çalışma Sonrası Sorumlulukları 
1.3.1. Çalışma pozisyonunu devretmeden önce 

Pozisyonu devralacak kontrolöre trafik durumu, ATS gözetim sistemi, 
cihazlar, seyrüsefer yardımcıları, meteorolojik şartlar, notamlar, tahditler, kullanılan pist, 
yaklaşma türü ve önemli gördüğü diğer konular hakkında bilgi verecektir. 

1.3.2. Pozisyonu devrettikten sonra 
Devralan kontrolörün yukarıdaki bütün konuları tam olarak anladığı ve 

uyguladığından emin olana kadar çalışma pozisyonunu terk etmeyecektir. 
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AIP 

2. KONTROL SERVİSLERİNİN YETKİLERİ 

2.1. Türk Hava Sahasında ATS gözetim sistemleri; yaklaşma kontrol ve saha 
kontrol hizmetlerinde kullanılır. 

2.2. ATS gözetim hizmetleri, hava trafik kontrol ünitesi tarafından aşağıda belirtilen 
sahalar içinde sağlanacaktır: 

2.2.1. Ünite ATS gözetim kaplaması içerisinde, 
2.2.2. Kontrollü hava sahası içinde, 
2.2.3. Ünitenin kontrol yetkisinde bulunan hava sahası içerisinde veya 

yaklaşma kontrol ile saha kontrol arasında koordine edildiği şekilde, 
2.2.4. MRVA veya yol minimumlarının üzerinde. 

3. GÖREVLER 

3.1. ATS gözetim hizmetleri, aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır: 
3.1.1. Hava araçlarının pozisyonlarını tespit etmek üzere hava trafiğini takip 

etmek ve pozisyon raporu bilgilerinin ATC tarafından verilen müsaadelere 
uygunluğundan emin olmak, 

3.1.2. Hava araçları arasında ayırma temin etmek, trafik akış düzenini 
sağlamak ve karışıklıkları gidermek üzere hava trafiğine seyrüsefer (vektör) hizmeti 
sağlamak, 

3.1.3. Kalkışları, en kısa yoldan hava yoluna sokmak ve yol seviyelerine 
tırmanmalarını hızlandırmak, 

3.1.4. İnişe gelen hava araçlarının yollarını kısaltmak, yaklaşmaya 
başlayacakları irtifalara alçalmalarını hızlandırmak, alçalma sıralarını intizam 
içerisinde temin etmek ve yaklaşma için sıralandırmak üzere vektör hizmeti sağlamak, 

3.1.5. Hava araçlarına seyrüseferlerinde yardımcı olmak, 
3.1.6. “Emergency” halindeki hava araçlarına yardımcı olmak, 
3.1.7. Fırtına sahalarından kaçındırmak üzere hava araçlarına mümkün 

mertebe yardım etmek, 
3.1.8. Tehlike yaratabilecek hava aracı tespit edildiğinde, kontrolü altında 

bulunan hava araçlarına trafik bilgisi vermek. 
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4. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN YETERLİLİĞİ 

4.1. Hava trafik hizmetlerinin sağlanmasında kullanılan ATS gözetim sistemlerinin18 
yüksek derecede güvenilirlik, uygunluk ve doğruluk özelliğine sahip olması gerekir. 
Hizmetin kısmi ya da tamamen kesilmesine neden olabilecek sistem bozulma ya da 
tamamen arızalanma olasılığı zayıf olmalıdır.1920 

4.2. ATS gözetim sistemleri kendisine bağlı tüm kaynaklardan gelen bilgileri alma, 
işleme ve gösterme kabiliyetine sahip olmalıdır. 

4.3. ATS gözetim sistemleri, hava trafik hizmetlerinin sağlanmasında kullanılan diğer 
otomatik sistemlerle entegre olabilme kabiliyetinde olmalı ve kontrolörün gözlemlediği 
datanın doğruluk ve zamanlamasının geliştirilmesiyle ilgili otomasyon seviyesini, kontrolör 
iş yükünün azaltılmasını, komşu kontrol pozisyonları ve ATC birimleri arasında sessiz 
koordinasyon ihtiyacını sağlamalıdır. 

4.4. ATS gözetim sistemleri, çarpışma alarmı (STCA), minimum emniyet irtifası uyarısı 
(MSAW), çarpışma tahmini ve istenmeyen double SSR kodları gibi emniyetle ilgili ikaz ve 
alarmları sağlamalıdır. 

4.5. Ülkeler, komşu kontrol sahalarındaki gözetim kaplamasını geliştirmek ve 
genişletmeye yönelik ATS gözetim bilgisinin paylaştırılmasını kolaylaştırmalıdır. 

4.6. Ülkeler, bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarını temel alarak, ATS gözetim 
hizmetleri sağlanan hava araçlarıyla ilgili bilgilerin otomatik olarak koordinasyonunun 
sağlanması için otomatik koordinasyon usulleri tahsis etmelidir. 

4.7. PSR, SSR, ADS-B ve MLAT sistemleri hem tek başına hem de, birlikte ayırmalar 
da dahil olmak üzere, ATS gözetim hizmetlerinde kullanılabilir. Ancak aşağıdaki koşullar 
sağlanmalıdır: 

4.7.1. Sahada güvenilir bir kaplama olmalı;  
4.7.2. ATS gözetim sistem(ler)inin güvenilirliği ve tespit etme kabiliyetinin doğruluğu 

tatmin edici olmalıdır. 
4.7.3. ADS-B’nin kullanıldığı durumlarda, ilgili hava araçlarından gelen data 

güvenilir olmalıdır. 
4.8. Diğer ATS gözetim sistemlerinin hava trafik hizmet gereklerini tek başına 

karşılayamadığı durumlarda, PSR sistemleri kullanılmalıdır. 
4.9. Özellikle monopulse teknikli ya da Mode-S kapasitesi olan SSR sistemleri veya 

MLAT, ayırmada (aşağıdaki şartları sağlaması durumunda) tek başına kullanılabilir: 
4.9.1. Hava sahasında SSR transponder taşınmasının zorunlu olması 
4.9.2. Tanımın muhafaza edilmesi. 

                                                
18 Normalde bir ATS gözetim sistemi, radar sistemleri, data hatları, data işleme sistemi (SDPS) ve durum 
ekranlarından oluşmaktadır. 
19 Sistem uygunluğu, güvenilirliği ve radarın kullanılmasında rehber bilgi ve kaynak Radyo Seyrüsefer 
Yardımcılarının Test Edilmesi İçin Rehber Doküman (Doc8071), İkincil Gözetleme Radarı (SSR) Sistemleri 
İçin Rehber Doküman (Doc9684) ve Hava Trafik Planlama Manüelidir (Doc9426). 
20 ADS-B ve MLAT sistemlerinin kullanımı ile sistem performansları hakkındaki rehber bilgileri Cir 326’da 
bulabilirsiniz. 
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4.10. Hava trafik kontrol hizmetinin sağlanmasında ADS-B sadece, hava araçlarından 

gelen ADS-B mesajlarının ilgili ATS otoritesi tarafından belirlenen miktardan daha yüksek 
kalitede olduğu durumlarda kullanılabilir. 

4.11. ADS-B tek başına, ayırma uygulamasında, aşağıdaki durumları sağlaması 
durumunda kullanılabilir: 

4.11.1. ADS-B transpondere sahip hava aracı tanımlanmış ve bu tanım devam 
ettirilebiliyorsa; 

4.11.2. ADS-B’den gelen bilgi mesajlarındaki bütünlük, ayırma sağlamak için 
yeterliyse; 

4.11.3. ADS-B transponderi olmayan hava araçlarının tanımlanması gerekmiyorsa; 
4.11.4. Hava aracı pozisyonunun, hava aracında bulunan ve pozisyon belirleyen 

seyrüsefer sistemlerinden farklı bir yöntemle tanımlanması gerekmiyorsa. 
4.12. ATS gözetim sistemlerinin kullanılması belli sahalarda kısıtlanabilir ve ilgili ATS 

otoritesi tarafından belirtilen bu gibi kısıtlamalar olabilir. Hava trafik hizmetlerini direkt 
etkileyen cihaz kısıtlamaları gibi işletme metotlarında kullanılan yeterli bilgi AIP' de 
yayınlanmalıdır.21 

4.13. PSR ve SSR'ın birlikte kullanılmasına izin verilen yerlerde, tanımlanmış 
transponder cihazı taşıyan hava araçları arasında ayırma sağlanırken, PSR arızası olması 
durumunda, SSR pozisyon sembollerinin doğruluğunun izlenmesi sağlandığında SSR 
yalnız başına kullanılabilir. 

 

5. DURUM EKRANI 

5.1. Kontrolöre gözetim bilgisini sağlayacak durum ekranı (situation display) en 
azından; pozisyon göstergeleri, ATS gözetimi için ihtiyaç duyulan radar harita bilgileri ve 
varsa hava aracı kimliği ve seviyesi bilgilerini içermelidir. 

5.2. ATS gözetim sistemi, pozisyon göstergeleri dahil sürekli yenilenen gözetim 
verilerini sağlamalıdır. 

5.3. Pozisyon göstergeleri PSR, SSR, ADS-B, MLAT veya kombine semboller olarak 
sergilenebilir 

 
PSR Göstergesi 

 
SSR Göstergesi 

 
Kombine 

(PSR+SSR) 

 
Mode-S 

Göstergesi 

  

                                                
21 Ülkeler, PSR, SSR, ADS-B ve MLAT sistemlerinin kullanıldığı saha ya da sahalardaki bilgiyi, ATS gözetim 
hizmet ve prosedürlerini Annex 15,4.1.1 ve Appendix l'e göre sağlayacaktır 
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5.4. Mümkün olduğu zaman, belirgin semboller, aşağıdakilerin görüntülenmesinde 

kullanılabilir; 

 

5.4.1. SSR kodlarının ve/veya hava aracı 
kimliğinin istem dışı çoğalması (double SSR code) 
 

 

5.4.2. Yenilenmemiş track için tahmini 
pozisyon, 

 

5.4.3. Plot ve track bilgisi  
 

5.5. Gözetim data kalitesi hizmet için gereken limitlerin altına düştüğünde, durum, 
semboller ve diğer bilgilerle birlikte kontrolör’e gösterilecektir. 

5.6. 7500, 7600 ve 7700 gibi özel SSR kodları, IDENT gönderimi, güvenlikle ilgili 
alarmlar, ikazlar ve otomatik koordinasyonla ilgili bilgiler, kolayca tanımlanabilecek şekilde 
sade ve belirgin olarak sergilenmelidir. 

 
5.7. Pozisyon sembolü ile birleştirilmiş etiketler, alfanümerik formda gözetim 

sisteminden ve varsa FDPS’den gelen bilgiler için de kullanılmalıdır. 
5.8. Etiket bilgileri asgari, hava araçları tarafından gönderilen hava aracının kimliği (örn: 

SSR kodları ya da hava aracı tanıtması) ve varsa alınan basınç irtifasından oluşmalıdır. 
Bu bilgiler, SSR mode A, SSR Mode C, SSR Mode S’den alınabilir. 

5.9. Etiketler, kendisine ait olan pozisyon sembolü ile birlikte hatayı önleyecek ya da 
kontrolör tarafından karıştırılmayacak şekilde görüntülenecektir. Bütün etiket bilgileri temiz 
ve doğru bir şekilde görüntülenmelidir. 
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6. MUHABERE 

6.1. Muhabere sisteminin güvenilirlik ve kalitesi yüksek; devre dışı kalma veya 
performanstan düşme olasılığı çok düşük olmalıdır. Gerekli yedekleme sistemleri hazır 
tutulmalıdır.22 

6.2. Emergency bir durum deklare edilmediği sürece, ATS gözetim hizmeti başlamadan 
önce direkt pilot-kontrolör muhaberesi sağlanacaktır. 

 
7. ATS GÖZETİM HİZMETİNİN GEREKLERİ 

7.1. ATS gözetim sistemlerinde çarpışma alarmı, minimum emniyet irtifası ikazı gibi 
güvenlikle ilgili alarm ve ikaz sistemi varsa; elde edilen bu bilgiler, hava trafik hizmetlerinde 
uçuş emniyetini arttırmanın yanında kapasiteyi arttırmak için de mümkün olduğu ölçüde 
kullanılmalıdır. 

7.2. Mevcut şartlar altında trafiği idare edebilmek için aşağıdaki durumlar göz önüne 
alınarak aynı anda ATS gözetim hizmeti verilen trafik sayısı sınırlandırılmalıdır: 

7.2.1. Söz konusu kontrol sahası ya da sektörün yapısal karmaşıklığı, 
7.2.2. Söz konusu kontrol sahası ya da sektörde icra edilen fonksiyonlar, 
7.2.3. Kontrolörün iş yükü ve sektör kapasitesinin değerlendirilmesi, 
7.2.4. Hava aracı ve yerdeki muhabere, seyrüsefer, gözetim ana ve yedek 

sistemlerinin teknik güvenilirliği ve uygunluk derecesi. 
 
 
 

                                                
22 Sistemin güvenilirliği ve kalitesine ilişkin bilgiler Annex 10, Bölüm 1 ve Hava Trafik Hizmetleri Planlama 
Manueli'nde (Doc. 9426) detaylandırılmıştır. 
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8. SSR TRANSPONDER VE ADS-B TRANSMITTER’İN KULLANIMI 

8.1. Kurallar 
8.1.1. ATS gözetim sistemlerinin güvenli ve yeterli bir şekilde kullanılabilmesini 

sağlamak için pilotlar ve kontrolörler yayınlanmış çalışma usullerine kesin bir şekilde 
uyacaklardır. Her zaman standart R/T freyzyolojisi kullanılacaktır. Transponder kodları 
ve/veya hava aracı tanıtmalarının doğru olarak set edildiğinden sürekli emin olunacaktır. 

AIP 8.1.2. Türk Hava Sahası dahilinde uçuş düzenleyen ve/veya Türk Hava 
Sahası’ndan transit geçiş yapan hava araçları SSR transponder ve MODE-C 
cihazlarına sahip olacaktır. Ancak; eğitim ve zirai amaçla 1000 ft GND ve altındaki 
irtifalarda uçuş düzenleyen tek motorlu hafif uçaklar ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 
hava araçları ve Türk Hava Kurumu’nun eğitim amaçlı olarak kullanmakta olduğu 
S.FIREFLY (T.67- 200M) hava araçları hariçtir. 

8.1.3. Türk Hava Sahası içerisindeki bir havaalanından kalkan, transponder ile 
teçhiz edilmiş bütün hava araçları transponderlarını, hava trafik kontrolörü tarafından 
verilen talimat gereğince çalıştıracaktır. 

8.1.4. Hava trafik kontrolörleri tarafından talimat verilmedikçe, bir pilot hiçbir 
şekilde Transponder cihazını IDENT (SPI) durumunda çalıştırmayacaktır. 

8.1.5. Şayet transponder cihazı, irtifa bildirecek şekilde teçhiz edilmişse, 
transponder çalıştırıldığı müddetçe irtifa bildiricisi de ON(çalışır) durumunda 
bulundurulacaktır. 

8.1.6. Kalkacak trafikler transponder'larını, kendilerine tahsis edilen kodu 
kullanarak, kalkıştan hemen önce çalıştıracaklardır. 

8.2. SSR Kod Yönetimi  
8.2.1. Emergency, radyo kaybı, kanunsuz girişim ile karşılaşan pilotların kullanması 

için 7700, 7600 ve 7500 kodları uluslararası kodlar olarak ayrılmıştır. 
8.2.2. SSR kodları aşağıdaki prensiplere göre ayrılır ve tahsis edilir: 

8.2.2.1. Bitişik ya da yakın hava sahalarında üst üste çakışan (overlap) radar 
kaplamalarını dikkate alarak, kodlar; bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarına göre ülkeler 
ya da sahalar için ayrılmalıdır. 

8.2.2.2. İlgili ATS otoriteleri, ATS birimlerine kod tahsisi için plan ve usuller tesis 
etmelidirler. 

8.2.2.3. Plan ve usuller komşu (sahada) ülkedekilere uyarlanabilir olmalıdır. 
8.2.2.4. Kodların tahsisi, bu kodların aynı SSR kaplaması içindeki sahada 

belirlenen zaman süreci içinde başka amaçlar için kullanımını engellemelidir. 
8.2.2.5. Kontrolör/pilot iş yükünü ve kontrolör/pilot muhabere ihtiyacını azaltmak 

için pilotun kod değiştirme gereksinimini minimumda tutmalıdır. 
8.2.2.6. Kodlar, ilgili ATS otoritesinin ortaya koyduğu plan ve usullere göre hava 

araçlarına tahsis edilecektir. 
8.2.2.7. Her hava aracının ayrı ayrı tanımlanmasına ihtiyaç duyulan yerlerde 

trafiklere mümkün olduğunca yol boyunca muhafaza edebileceği bir discrete kod tahsis 
edilmelidir. 
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8.2.3. Emergency, radyo kaybı ve kanunsuz girişime maruz kalınması ya da iki 

bölgesel ATS ünitesi arasında bir anlaşma mektubu olmaması durumunda, devreden ünite, 
muhaberenin devrini yapmadan önce kontrolü altındaki hava aracına SSR kod A2000 set 
ettirecektir. 

8.2.4. İhtiyaç duyulduğunda, uluslararası savaşların olduğu bölgelerde görev yapan 
tıbbi hava araçlarının23 özel kullanımı için SSR kodları rezerve edilmelidir. SSR Kodları, 
ICAO Bölgesel Ofisleri tarafından ilgili ülkelerle koordine kurularak çatışma bölgelerinde, 
trafiklerin kullanımı için belirlenmelidir. 

8.3. SSR Transponder’ının Çalıştırılması24 
8.3.1. Durum ekranında gözlenen Mode A kodunun, hava aracına tahsis edilenden 

farklı olduğu durumlarda, pilottan set ettiği kodu teyit etmesi ve bir sakıncası yoksa (örn: 
kanunsuz girişim) tahsis edilen kodu yeniden bağlaması istenecektir. 

8.3.2. Tahsis edilen ve gözlemlenen Mode A kodları arasındaki uyuşmazlık halen 
devam ediyorsa, pilottan transponder’ını durdurması istenebilir. Durumdan bir sonraki 
kontrol ünitesi ve etkilenebilecek diğer SSR ve/veya MLAT kullanan birimler haberdar 
edilecektir. 

8.3.3. Çağrı adı gönderebilme özelliği olan Mode S cihazı taşıyan hava araçları25, 
çağrı adlarını ICAO'nun uçuş plan formunun 7. maddesinde belirlendiği şekilde sunacaklar 
ve uçuş planı doldurulmamışsa tescil işaretini belirteceklerdir. 

8.3.4. Mode-S ile gönderilen ve durum ekranında sergilenen tanıtma hava 
aracından beklenenden farklı ise pilottan, set ettiği çağrı adını teyit etmesi ve gerekliyse 
hava aracı tanıtmasını yeniden set etmesi istenecektir. 

8.3.5. Pilotun Mode-S tanıtma özelliğini yeniden bağlamasına rağmen hava aracı 
tanıması halen istenen ya da olması gerekenden farklı ise kontrolör aşağıdakileri 
yapacaktır; 

8.3.5.1. Uyuşmazlığın devam ettiğini pilota bildirecek, 
8.3.5.2. Mümkünse, tanıtmayı gösteren etiketi ekran üzerinde düzeltecek, 
8.3.5.3. Hava aracı tarafından gönderilen hatalı tanıtımı bir sonraki kontrol 

pozisyonlarına ve Mode-S kullanan ilgililere bildirecek. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 “Tıbbi hava aracı” terimi, 1949 Cenevre Konvansiyonu ve 12 Ağustos 1949 tarihli Ek protokolde, 
uluslararası savaşlarda kurbanların korunması ile ilgili kısımlarda yer almaktadır.  
24 SSR transponder çalıştırılması usulleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri için Kurallar (Procedure for Air 
Navigation Services) - Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 8168 Volume 1, Part llI, Section 3' de mevcuttur. 
25 Bütün Mode S cihazlarına sahip olan hava araçları uluslararası sivil havacılık gereği olarak tanıtma özelliği 
bulunan Mode S cihazı taşımak zorundadırlar. (Annex 10, Cilt 4, Bölüm 2, Paragraf 2.1.5.2). 
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8.4. ADS-B Transmitter’in26 Çalıştırılması27 
8.4.1. ADS-B cihazına sahip hava araçları, ICAO uçuş planlarının 7. hanesinde 

belirtildiği şekilde çağrı adı bilgisini, uçuş planı olmadığı durumlarda ise tescil işaretini 
gönderecektir. 

8.4.2. ADS-B ile gönderilen ve durum ekranında sergilenen tanıtma hava aracından 
beklenenden farklı ise pilottan, set ettiği çağrı adını teyit etmesi ve gerekliyse hava aracı 
tanıtmasını yeniden set etmesi istenecektir. 

8.4.3. Pilotun ADS-B tanıtma özelliğini yeniden bağlamasına rağmen hava aracı 
tanıması halen istenen ya da olması gerekenden farklı ise Kontrolör aşağıdakileri 
yapacaktır; 

8.4.3.1. Uyuşmazlığın devam ettiğini pilota bildirecek, 
8.4.3.2. Mümkünse, tanıtmayı gösteren etiketi ekran üzerinde düzeltecek, 
8.4.3.3. Hava aracı tarafından gönderilen hatalı tanıtımı bir sonraki kontrol 

pozisyonlarına ve Mode-S kullanan ilgililere bildirecek. 
8.5. Basınç İrtifasının Kullanımına Dayalı Seviye Bilgisi 

Freyz • SQUAWK CHARLIE 

8.5.1. Seviye bilgisinin doğrulanması 
8.5.1.1. Basınç irtifasından elde edilerek display'de görünen seviye bilgisinin 

doğruluğu için kullanılacak hata toleransı; RVSM Hava Sahasında ± 200 ft, diğer hava 
sahalarında ± 300 ft olarak belirlenmiştir.  

8.5.1.2. Kontrolör ekranında sergilenmekte olan basınç irtifası bilgisinin 
doğruluğu her ATC birimince, trafikle ilk temasta, en az bir kere kontrol edilmelidir. O an 
için mümkün değilse, daha sonra yapılacaktır. Doğrulama işi, trafikten radyo/telefonla 
alınan altimetrik kaynaklı irtifa bilgisi ile karşılaştırmak suretiyle yapılmalıdır. Basınç irtifası 
bilgisi, onaylanmış tolerans değeri içinde olan trafiklerin pilotlarından, böyle bir doğrulama 
yapmalarını istemeye gerek yoktur. Geometrik yükseklik bilgisi, irtifa farklılıklarının 
belirlenmesinde kullanılamaz. 

Freyz • CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM LEVEL; 

8.5.1.3. Eğer sergilenen irtifa bilgisi onaylanmış tolerans değeri içinde değilse 
ya da o değeri aşmışsa, pilot durumdan haberdar edilmeli ve altimetresini kontrol ederek 
irtifasını doğrulaması sağlanmalıdır. 

8.5.1.4. Eğer bütün bu doğrulamalara rağmen (altimetrik doğrulamaya rağmen) 
farklılık devam ederse, duruma göre aşağıdaki önlemlere başvurulmalıdır; 

                                                
26  ADS-B cihazlarıyla teçhiz edilmiş bir hava aracı aşağıda belirtilen olağanüstü durum ve diğer önemli 
durumları gönderebilecektir: 

a) olağanüstü durum (emergency) 
b) radyo kaybı, 
c) kanunsuz girişim, 
d) minimum yakıt, 
e) tıbbi durum.  

27 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları Yukarıdaki notta belirtildiği şekilde farklı durumlar için 
olağanüstü durum mesajı gönderememekte olup, sadece tek bir genel acil durum mesajı gönderebilmektedir. 
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8.5.1.4.1. Hava aracının pozisyon ve kimlik bilgisinin kaybolmasına neden 

olmayacak ise, pilottan Mode-C bilgisini göndermesini durdurması talep edilmeli ve ilgili 
kontrol pozisyonları veya ATC üniteleri bilgilendirilmelidir.  

Freyz • STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; 

8.5.1.4.2. Eğer, hava aracı pozisyon ve kimlik bilgileri kaybolacaksa ve ilgili 
ATS otoritesi müsaade etmişse, operasyona devam edilerek etiket üzerindeki seviye 
kısmına, rapor edilen seviye girilecektir. Bir sonraki kontrol pozisyonuna ya da ATC 
ünitesine, alınan önlemle ilgili bilgi verilmelidir. 

8.5.2. Seviye Meşguliyetinin Belirlenmesi 
8.5.2.1. Bir seviyenin 

bir hava aracı tarafından bloke 
edilmesi, RVSM Hava Sahasında ± 
200 ft, diğer hava sahalarında ± 300 
ft’lik bir sapma toleransı içinde 
olmasıdır. 28 

8.5.2.2. Bir Seviyeyi 
Muhafaza Eden Hava Aracı; basınç 
irtifa bilgisi, tahsis edilen seviye ile 
8.5.2.1 maddesinde belirtilen kriterler 
içerisindeyse, uçağın kendisine 
tahsis edilen seviyeyi muhafaza 
etmekte olduğu kabul edilir. 

8.5.2.3. Bir Seviyeyi Terk Eden Hava Aracı; bir seviyeyi terk etmeye müsaade 
edilen uçağın, basınç irtifa bilgisi, uçağa daha önce tahsis edilen seviyeden, beklenen 
yönde (alçalma/tırmanma yönünde) 300 feet’i aşan bir değişiklik sergilediğinde, uçağın 
manevraya başladığı ve daha önce tuttuğu seviyeyi terk ettiği kabul edilir. 

8.5.2.4. Alçalma Veya Tırmanmada Bir Seviyeyi Kat Eden Hava Aracı; 
alçalma veya tırmanmada eğer basınç irtifa bilgisi talep edilen yönde 300 feet'i aşan bir 
değişiklik sergiliyor ise uçağın bir seviyeyi kat etmiş olduğu kabul edilir. 

8.5.2.5. Bir Seviyeye Ulaşan Hava Aracı; birbirini takip eden üç ekran 
yenilemesi, üç sensör yenilemesi ya da 15 saniye (hangi değer daha büyükse) sonunda 
basınç irtifa bilgisi tahsis edilen seviyeye göre 8.5.2.1 maddesinde belirtilen kriterler 
içerisinde görüntüleniyor ise uçağın serbest kılınan seviyeyi aldığı kabul edilir. 

8.5.2.6. Kontrol hizmetinde kullanılan ve kontrolör ekranında görüntülenen seviye 
bilgileri arasındaki farklılık, yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla ise, bu gibi 
durumlarda kontrolör tarafından müdahale edilir. 
 
  

                                                
28  Bu değerin hesaplanmasına dair açıklama için Hava Trafik Hizmetleri Planlama Manüel’ine (Doc. 9426) 
bakabilirsiniz. 
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9. GENEL PROSEDÜRLER 

9.1. Performans Kontrolleri 
9.1.1. Kontrolör, çalışacağı cihazın, ilgili otorite tarafından tarif edilen teknik 

talimatlara göre doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmekten ve durum ekranı görüntü 
ayarlarını yapmaktan sorumludur. 

9.1.2. Kontrolör durum ekranında izlediği bilgilerin, işini aksaksız yürütebilmesi 
bakımından ATS gözetim fonksiyonlarını tam olarak yerine getirdiği hususunda tatmin 
olmalıdır. 

9.1.3. Kontrolör, yerel prosedürlere göre, cihazla ilgili hataları veya kontrol edilmesi 
gereken aksaklıkları veya ATS gözetim hizmeti verilmesini zorlaştıran durumları rapor 
etmelidir. 

9.2. Hava Aracının Tanımlanması 
9.2.1. Giriş 

IANS 9.2.1.1. Bir hava aracını tanımlarken çok dikkatli olunmalı ve her zaman 
doğru tanımlama yapılmalıdır. Yanlış tanımlama, pilotun güvenini sarsması bir yana, 
ayırmanın kaybolmasına ve düşük irtifalarda yanlış hava aracına talimat verilmesi 
nedeniyle tehlikeli sonuçlara neden olabilir. 

9.2.1.2. Herhangi bir şekilde yanlış hava aracının tanımlanmasına dair 
şüphe oluşursa, derhal radarsız ayırma sağlanmalı ve gerekliyse manialarla ayırma 
da temin edilmeli ve tanımlama doğrulanmalıdır. 

9.2.2. Uçuş Başları 
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9.2.3. Tanımın Sağlanması29 
9.2.3.1. Bir hava aracına ATS gözetim hizmeti sağlanmadan önce hava aracının 

tanımı yapılmalı ve pilota bildirilmelidir. Daha sonra tanım, ATS gözetim hizmeti sona 
erinceye kadar devam ettirilmelidir. 

Freyz • RADAR CONTACT  (Pozisyon); 

• IDENTIFIED (Pozisyon); 

• NOT IDENTIFIED (Sebep) [RESUME ( ya da CONTINUE) OWN NAVIGATION]; 

9.2.3.2. Eğer tanım kaybolursa, pilot bilgilendirilmeli ve uygun olduğunda gerekli 
talimatlar verilmelidir. 

Freyz • RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] 
(instructions); 

• WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (Sebep ve talimatlar); 

• IDENTIFICATION LOST [Sebep] (Talimatlar); 

• SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as 
necessary); 

• PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary); 

9.2.3.3. Tanım, kullanılan gözetleme sistemine göre, aşağıda belirtilen 
yöntemlerden en az biri ile yapılmalıdır. 

9.2.4. ADS-B Tanımlama Usulleri30 
9.2.4.1. Tanım için ADS-B’nin kullanıldığı yerlerde, hava aracı aşağıdaki 

usullerden bir veya birkaçı kullanılarak tanımlanabilir: 
9.2.4.2. Hava aracı tanıtmasının/çağrı adının ADS-B etiketinde görülmesi, 
9.2.4.3. ADS-B tanımının transferi (bkz. paragraf 9.4), 
9.2.4.4. “Transmit ADS-B IDENT” talimatına uygunluğun gözlemlenmesi31. 

9.2.5. SSR ve/veya MLAT Tanımlama Usulleri 
9.2.5.1. Tanım için SSR ve/veya MLAT’ın kullanıldığı yerlerde, hava aracı 

aşağıdaki usullerden bir veya birkaçı kullanılarak tanımlanabilir: 
9.2.5.1.1. Hava aracı tanıtmasının/çağrı adının bir radar etiketinde 

görülmesi32; 

                                                
29 Hava aracı mümkün olan en kısa sürede tanımlanmalıdır. Böylece, rota ve sıralama prosedürleri ile trafiğe 
verilecek ayırma standartları için yeterli zaman kalacaktır. Gecikmiş tanımlama, gereksiz gecikmelere, 
karmaşaya ve esnekliğin azalmasına neden olacaktır. Ancak erken tanımlama yapmak için de yanlış 
tanımlamalara sebep olarak emniyetsiz bir ortamın doğmasına neden olmaktan da kaçınılmalıdır. 
30 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları Yukarıdaki notta belirtildiği şekilde farklı durumlar için 
olağanüstü  durum mesajı gönderememekte olup, sadece tek bir genel acil durum mesajı 
gönderebilmektedir. 
31 Gelişmiş radar sistemlerinde “IDENT” özelliği radar pozisyon göstergesinin ve etiketin bir kısmının ya da 
tümünün yanıp sönmesi şeklinde sergilenebilir. 
32 Bu usulün kullanımı code/callsign korelasyonunu, aşağıdaki maddedeki notu da dikkate alarak başarı ile 
elde edilmesini gerektirir. 
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9.2.5.1.2. Bir SSR ve/veya MLAT etiketinde, tahsis edilmiş bir discrete kodun 

görülmesi ve bu kodun ilgili trafik tarafından bağlandığının doğrulanması33; 

Freyz • SQUAWK (kod); 

• CONFIRM SQUAWK (kod); 

9.2.5.1.3. Bir SSR ve/veya MLAT etiketinde, Mode S cihazlarına sahip 
uçağın çağrı adının görüntülenmesi34; 

9.2.5.1.4. Tanımının devri ile (bkz. paragraf 9.4); 
9.2.5.1.5. Belirlenmiş bir kodun set edilmesi ve talimata uygunluğunun 

gözlemlenmesi; 
9.2.5.1.6. “Squawk IDENT” talimatına uygunluğun gözlemlenmesi35; 

Freyz 

• SQUAWK IDENT 

• SQUAWK [kod] [AND] IDENT; 

• TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; 

9.2.5.2. Bir discrete kodun bir hava aracına set edilmesi halinde, pilotun set 
etmiş olduğu kodun, hava aracı için rezerve edilen kod ile aynı olduğu ilk fırsatta kontrol 
edilmelidir. Ancak bu kontrolden sonra discrete kod, tanımlamada temel olarak 
kullanılabilir.  

9.2.6. PSR Tanımlama Usulleri 

9.2.6.1. Tanım için PSR radarının kullanıldığı yerlerde hava araçları aşağıdaki 
usullerden bir veya birkaçı kullanılarak tanımlanabilir: 

9.2.6.2. Durum ekranı üzerinde gösterilen bir nokta36 üzerinde, veya o noktadan 
bearing ve mesafe olarak pozisyonunu rapor eden bir hava aracı ile, belirli bir pozisyon 
göstergesi arasında korelasyon sağlanması ve söz konusu radar pozisyonunun rotasının, 
ilgili hava aracının uçuş yolu veya rapor edilen uçuş başı ile uyumlu olduğunun 
belirlenmesi; 

                                                
33 Bu usulün kullanımı, her bir uçağa, bir discrete kod tahsis edilmesini sağlayacak, kod tahsis sisteminin 
devrede olmasını gerektirir. 
34 Mode-S transponder’ların sağlamış olduğu hava aracı kimliği, her bir hava aracı çağrı adının durum 
ekranında görüntülenmesini sağlayacağından, Mode A discrete koduyla hava araçlarının tanımlanmasını 
ortadan kaldırmaktadır. Bu ancak, yer ve hava cihazlarının uygunluğunu gerektiren bir durumdur. 
35 Gelişmiş radar sistemlerinde “IDENT” özelliği radar pozisyon göstergesinin ve etiketin bir kısmının ya da 
tümünün yanıp sönmesi şeklinde sergilenebilir. Transponder kodlarının birbirine karışması "IDENT" türünde 
işaretler üretebilir. Aynı saha içerisinde eş zamanlı "IDENT" göndermeleri, tanımlamada hataların ortaya 
çıkmasına neden olabilir. 
36 Üzerinde rapor verilen nokta, her zaman durum ekranı üzerindeki uçağın, radar göstergesi ile tam olarak 
uyuşmayacağından gerekli dikkat gösterilmelidir. Bunun için ilgili ATS otoritesi metodun kullanımında 
uygulanmak üzere ilave koşullar açıklayabilir. Örneğin; 

• Belirli seyrüsefer yardımcıları üzerinde seviye ya da seviyelerde bu metodun 
kullanılamayacağı; ya da 

• Radar antenine göre bu metodun kullanılamayacağı mesafe 
 Burada sözü edilen “nokta”, üzerinde radar tanımlamasının yapılabileceği uygun bir coğrafi noktadır. 
Normalde seyrüsefer yardımcıları ile tesis edilmiş rapor noktaları üzerinde tanım yapılır. 
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9.2.6.3. İzlenmekte olan bir radar pozisyon göstergesi ile henüz kalkmış olduğu 

bilinen bir uçağın, kullanılan pist sonundan itibaren 2 km (1 NM)  içinde korelasyonun 
sağlanması  (Bu yöntem kullanılırken meydan üzerinde bekleyen ya da transit geçen 
trafiklerle, yandaki paralel pistlerden kalkan ya da pas geçen trafiklere dikkat edilmelidir). 

9.2.6.4. Tanımın devri ile (bkz. Paragraf 9.4); 
9.2.6.5. Eğer şartlar gerektiriyorsa, belli bir süre track gözlemi yaparak, hava 

aracının uçuş başının kesinleştirilmesi amacıyla; 
9.2.6.5.1. Pilota bir veya daha fazla, en az 30 derecelik uçuş başı talimatı 

verilmesi ve belirlenmiş bir radar pozisyon göstergesinin hareketleri ile talimatları 
uygulamakta olduğunu belirten bir hava aracı arasında korelasyon sağlanması veya 

Freyz • FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (ya da RIGHT) HEADING (üç karakter) 
9.2.6.5.2. Belirlenmiş bir radar pozisyon göstergesinin hareketleri ile hava 

aracı tarafından uygulanmakta olan rapor edilmiş manevraları arasında korelasyon 
sağlanması. 
 Bu metotları kullanırken kontrolör ; 

• Verilen talimatlara uyumlu manevra sergileyen birden fazla radar 
pozisyon göstergesi bulunmadığından37; 

• Manevra(lar)ın hava aracını radar ya da durum ekranı kaverajının 
dışına çıkarmayacağından emin olacaktır (bkz. Paragraf 9.6.1). 

9.2.6.6. Hava aracının tanımlamasına yardımcı olmak için Direction-Finding 
bearinglerinden faydalanılabilir. Bununla beraber bu metot belli şartlar altında ve özel 
durumlar için ilgili ATS otoritesi tarafından belirtilmedikçe tanımın sağlanmasında tek 
olarak kullanılmayacaktır. 

9.2.7. İlave Tanım Metodu 

9.2.7.1. İki ya da daha fazla pozisyon sembolü birbirine yakın olarak izlendiğinde 
ya da aynı anda benzer hareketleri yaptıkları izlendiğinde ya da başka nedenlerle pozisyon 
sembollerinin tanımından şüphe edildiğinde, tanımdaki bütün riskler ve hatalar yok 
edilinceye kadar baş değiştirilmeli ya da ilave tanım yöntemleri uygulanmalıdır. 

 
AIP 9.3. Radar Tanımının Bildirilmesi 

 Hava aracı şüpheye yer bırakmayacak şekilde tanımlandığında, hava trafik 
kontrolörü, pilota tanımlandığını bildirecektir. 

 
9.4. Tanımın Devri 

9.4.1. Tanımın bir kontrolörden diğerine devri sadece söz konusu hava aracının 
tanımı devir alacak kontrolörün gözetim kaplamasında olduğu düşünüldüğünde 
yapılmalıdır. 

9.4.2. Tanımın devri aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir: 

                                                
37  Bu metotları uygularken normal olarak rota değişikliklerinin yapılacağı sahalara dikkat etmek gerekir. 
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9.4.2.1. Pozisyon işaretleri otomasyon olarak görüntüleniyorsa ve sadece bir 

pozisyon sembolü varsa, tanımdan kuşku duyulmuyorsa; 
9.4.2.2. Hava aracının discrete SSR kodunu38 ya da hava aracı adresini39 

bildirerek; 
9.4.2.3. SSR Mode-S kaplaması varsa, hava aracının kimlik bilgisi sağlayan 

SSR Mode S donanımlı olduğu bilgisi verilir; 
9.4.2.4. İki durum ekranı yan yana ise pozisyon göstergesinin direkt işaret 

edilmesiyle40 (parmak ile) ya da sistemdeki benzer fonksiyonun kullanılmasıyla 
9.4.2.5. Her iki durum ekranında da sergilendiği bilinen seyrüsefer yardımcısı ya 

da coğrafi noktadan mesafe ve yön bilgisi vererek; hava aracının rotası her iki kontrolör 
tarafından biliniyorsa, birlikte track gözlemi yaparak41, 

9.4.2.6. Tanımı devredecek kontrolörün hava aracına kod değiştirme talimatı 
vermesi ve değişikliğin, tanımın devir alacak kontrolör tarafından izlenmesi42; 

9.4.2.7. Tanımı devredecek kontrolörün uçağa squawk IDENT talimatını 
vermesi ve yanıtı tanımı alacak olan kontrolörün izlemesi23. 

9.5. Pozisyon Bilgisi 
9.5.1. ATS gözetim hizmeti sağlanan bir hava aracına aşağıdaki durumlarda 

pozisyon bilgisi verilecektir: 
9.5.1.1. Aşağıdakilerin dışında, tanımdan hemen sonra; 

9.5.1.1.1. Pilotun kendi pozisyonunu kendisinin vermesi, kalkıştan sonra 1 
NM içinde tanımlanması ve saatin kalkış saatine uygun olması, 

9.5.1.1.2. Mode S hava aracı kimlik bilgisinin ya da tahsis edilen SSR 
discrete kodunun kullanılması durumunda; hava aracının pozisyon göstergesi bilgisi uçuş 
planı ile uyuşuyorsa, veya 

9.5.1.1.3. Hava aracı, tanımının devri yöntemlerinden birisiyle devredilmişse. 
9.5.1.2. Pilot pozisyon bilgisi istediğinde, 
9.5.1.3. Pilotun verdiği tahmin ile kontrolörün gözlemine dayanan tahmini 

arasında belirgin bir fark varsa, 
9.5.1.4. Pilota kendi seyrüseferini kendisi yapması talimatı verildiğinde, verilen 

talimat uçağı daha önce kendisine tahsis edilen rotadan çıkarmışsa (bkz. Paragraf 9.6.5 ), 

                                                
38 Bu metodun kullanılması için hava sahasında her uçağın ayrı bir (discrete) kod tahsisini sağlayacak bir 
ATS gözetim sistemi gerekmektedir. 
39 Hava aracı adresinin bildirilmesi 6 karakterlik adresin alfanümerik olarak bildirilmesiyle yapılacaktır. 
40  Bu metodun kullanımında parallaxtan (optik yanılsama) kaynaklanabilecek hatalara dikkat edilmelidir. 
41 Bu metot kullanılarak tanım yapılmadan önce, şayet kontrol altındaki hava aracına yakın olan benzer uçuş 
başında başka pozisyon sembolleri gözlenmekte ise bu duruma özellikle dikkat edilmelidir. Farklı radarlarda 
görüntülenen pozisyon sembollerinin mesafe ve açısal olarak birbirine uymaması gibi radarın doğru 
çalışmamasından doğabilecek hatalar ve parallax etkisinden doğacak hatalar, bilinen bir nokta ile ilgili olarak 
belirtilen bir hava aracı pozisyonunun radar ekranında farklı olarak görüntülenmesine neden olabilir. Bu 
durumda ilgili ATS otoritesi söz konusu metodun uygulanabilmesi için ilave şartlar tarif edebilir. Örneğin; 

• İki kontrolör tarafından kullanılan ortak referans noktasından maksimum bir değer 
belirlenebilir; ve 

• Transferi devreden kontrolör tarafından belirtilen ile devralan kontrolör tarafından 
gözlenen pozisyon sembolü arasında maksimum bir mesafe tespit edilebilir. 

42 Bu metodun kullanımında tanımı alacak olan kontrolörün izleme süresinin çok kısa olması bakımından ön 
koordineye ihtiyaç vardır. 
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Freyz 
• RESUME OWN NAVIGATION (uçağın pozisyonu) (ilave talimatlar); 
• RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (fix) [MAGNETIC TRACK (üç rakam) 

DISTANCE (rakam) MILES]; 

9.5.1.5. Uçağın gitmekte olduğu yoldan saptığı görüldüğünde ATS gözetim 
hizmetini bitirmeden hemen önce. 

9.5.2. Aşağıdaki formlardan biri uçağa pozisyon bilgisi olarak verilecektir: 

9.5.2.1. İyi bilinen coğrafi bir noktaya göre, 

9.5.2.2. Belirli bir noktaya, yol seyrüsefer yardımcısına ya da yaklaşma 
yardımcısına göre manyetik yön ve mesafesini bildirerek, 

9.5.2.3. Bilinen bir noktadan pusula yönü ve uzaklık  

9.5.2.4. Eğer hava aracı son yaklaşma safhasında ise, touchdown'a mesafe 
olarak veya 

9.5.2.5. Bir ATS yolunun merkez hattından mesafe ve yön olarak. 

Freyz • POSITION (mesafe) (yön) OF (Fix) [ya da OVER ya da ABEAM (fix)] 

9.5.3. Pozisyon bilgisi, uygun olduğunda haritada işaretlenmiş ve hava aracının cari 
uçuş planındaki yollardan referans alınarak verilecektir43. 

9.5.4. Pilot, yukarıdaki şekilde bilgilendirildiğinde mecburi olmayan rapor 
noktalarında rapor vermez ya da meteorolojik amaçlarla hava raporunun verilmesi gereken 
yerler dahil sadece hava trafik hizmet birimlerinin belirleyeceği yerlerde rapor verir. Pilotlar 
aşağıdaki durumlarda sesli pozisyon raporu verecektir: 

9.5.4.1. Kontrolör tarafından talep edildiğinde; 

9.5.4.2. ATS gözetim hizmetinin bitirildiği bildirildiğinde;  

9.5.4.3. Tanımın kaybolduğu bildirildiğinde. 

Freyz • OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (tahdit, nokta)]; 

• NEXT REPORT AT (fix); 

• REPORTS REQUIRED ONLY AT (fix); 

• RESUME POSITION REPORTING; 

AIP 9.5.5. IFR hava araçları tarafından Türk Hava Sahası’na giriş ve çıkış 
pozisyon raporları verilecektir. 

 
                                                
43 Hava Trafik Kontrolörleri yalnızca referans noktasının adını vermekle kalmayıp bunların seyrüsefer 
yardımcısı olması halinde üçlü kodlarını belirtmeli ya da verilen yerin saha mı, meydan mı olduğunu referans 
noktasının arkasına ekleyerek söylemelidir. (Örneğin, bir uçağa “Antalya’nın 10 NM kuzeyindesiniz” şeklinde 
bilgi verildiğinde, referans noktası Antalya şehrimidir, VOR mıdır ya da meydan mıdır?) 
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9.6. Vektör44 

9.6.1. Vektör, belirlenmiş uçuş başları vererek, hava aracının istenilen rotayı 
muhafaza etmesiyle sağlanacaktır. Bir hava aracını vektör ederken, kontrolör aşağıda 
belirtilen prosedürlere uymalıdır: 

9.6.1.1. Hava aracı mümkün olduğunca pilotun seyrüsefer yardımcı cihazlarını 
kullanarak pozisyonunu monitör edebileceği rotalar ve yollar boyunca vektör edilmelidir (Bu 
yöntem seyrüsefer yardımına duyulacak ihtiyacı ve ATS gözetiminin kaybı sonucunda 
ortaya çıkacak problemleri azaltacaktır), 

9.6.1.2. Bir hava aracına, kendisine daha önce tahsis edilmiş rotasından 
ayıracak bir başlangıç vektörü verildiğinde, vektörün nedeni ve limiti pilota bildirilmelidir 
(örn. “to….position”, “for …. Approach”), 

9.6.1.3. Kontrolün devri gerçekleşmedikçe ve bitişik sahadaki kontrollü hava 
araçlarıyla ayırma sağlanması için yapılmış bir anlaşma yoksa hava araçları, sorumluluk 
sahası sınırına 2.5 NM’den daha yakın olmamak kaydı ile 5 NM’den daha büyük ayırma 
uygulandığı yerlerde uygulanan ayırmanın yarısından daha yakın bir pozisyona vektör 
edilmeyecektir, 

9.6.1.4. Emergency durum veya kötü hava şartlarından kaçındırma (bu 
durumda pilot uygun şekilde bilgilendirilir) veya pilotun özellikle (geçerli bir sebepten 
dolayı) talep etmesi hariç, kontrollü uçuşlar kontrolsüz sahalar içine vektör edilmeyecektir, 

9.6.1.5. Bir hava aracı pozisyon ve yön gösterge cihazlarının güvenilmezliğini 
rapor etmişse, hava aracına manevra talimatları vermeden önce, pilottan tüm dönüşleri 
belirlenmiş bir oranla yapması ve talimatları alır almaz, anında yerine getirmesi 
istenecektir45. 

9.6.2. IFR bir hava aracının vektörü esnasında ya da direkt rota talimatı 
verildiğinde, bu talimat hava aracını ATS rotasının dışına çıkarmaktadır 46. Pilot kendi 
seyrüseferine başlayacağı bir noktaya ulaşıncaya kadar, kontrolör vereceği müsaadelerde 
mania emniyet payının sürekli olarak sağlandığını garantileyecektir. Gerektiğinde düşük 
hava sıcaklıklarında MRVA47 değerlerinde gerekli düzeltme yapılmalıdır.  

                                                
44 Vektör teknikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kitabın üçüncü bölümünde yer almaktadır.  
45 Bu durumda göstergeler sağlıklı çalışmadığı için, uçuş başına dönme talimatı verilemez. Pilottan 
dönüşlerini bellirli bir oranda (örneğin saniyede 3 derece) yapması talimatı verilir. Sonra “Dönüşe Başla” 
talimatı verilir ve süre tutulur. 30 derecelik bir dönüşe ihtiyaç duyulması durumunda 10 saniyenin dolması 
beklenir. Sonra “Dönüşünüzü durdurun” talimatı verilerek track gözlemi yapılır. Bu şekilde en yakın ve uygun 
havaalanının pist uzantısına yönlendirerek, pisti ya da meydanı görmesi ve emniyetli bir şekilde iniş yapması 
sağlanır.    
46 IFR bir hava aracı vektör edildiğinde, genellikle pilot, tam pozisyonunu ve sonuç olarak gerekli mania 
emniyet payını sağlayacak irtifanın ne olduğunu tespit edemez. Detaylı mania kriterleri PANS-OPS (Doc 
8168) Cilt I ve II dokümanında bulunabilir.  
47 Hava sıcaklığı faktörü göz önüne alınarak hazırlanacak düzeltilmiş MRVA haritalarını hazırlayarak, 
kontrolörlerin kullanımına sunmak ATS otoritesinin sorumluluğundadır. 
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9.6.3. Hava araçlarında bulunan “ground proximity” sisteminin48  aktif hale gelmesini 

en aza indirmek için, asgari vektör irtifası (minimum vectoring altitude) mümkün olduğunca 
yüksek tutulmalıdır.  

9.6.4. Ülkeler ground proximity ikazının nerede, ne zaman, hangi irtifada aktif hale 
geldiğini rapor etmeleri için kontrolörleri cesaretlendirmelidir. Böyle durumların yeniden 
olmasını engellemek için usuller değiştirilebilir. 

9.6.5. Bir uçağın vektörü bitirilirken, verilen son talimatlar hava aracını daha önce 
tahsis edilen rotasından ayırmışsa, gerektiğinde pilota pozisyonu bildirilecek ve uygun 
diğer talimatlarla birlikte kendi seyrüseferini üstlenmesi talimatı verilecektir.  

Freyz • LEAVE (fix) HEADING (üç rakam); 
• CONTINUE HEADING (üç rakam); 
• CONTINUE PRESENT HEADING; 
• FLY HEADING (üç rakam); 
• TURN LEFT (ya da RIGHT) HEADING (üç rakam) [sebep]; 
• TURN LEFT (ya da RIGHT) (dönüş derecesi) DEGREES [sebep]; 
• STOP TURN HEADING (üç rakam); 
• HEADING IS GOOD; 

§ DUE TRAFFIC, 
§ FOR SPACING, 
§ FOR DELAY, 
§ FOR DOWNWIND (ya da BASE, ya da FINAL), 
§ VECTORING FOR (yaklaşma tipi) APPROACH RUNWAY (pist). 

• VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (pist) REPORT FIELD (ya da RUNWAY) 
IN SIGHT; 

• POSITION (numara) MILES FROM (fix veya TOUCHDOWN) TURN LEFT (ya da RIGHT) 
HEADING (üç rakam); 

• YOU WILL INTERCEPT (radyo yardımcısı ya da track) (mesafe) FROM (fix veya 
TOUCHDOWN); 

o REQUEST DISTANCE FINAL; 
• CLEARED FOR (yaklaşma tipi) APPROACH RUNWAY (pist); 
• REPORT ESTABLISHED [ON ILS (LOCALIZER) ya da (GLIDE PATH)]; 
• CLOSING FROM LEFT (ya da RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]; 
• TURN LEFT (ya da RIGHT) HEADING (üç rakam) [TO INTERCEPT] ya da [REPORT 

ESTABLISHED]; 
• EXPECT VECTOR ACROSS (LOCALIZER COURSE ya da FIX) (sebep); 
• THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH  (LOCALIZER COURSE ya da FIX) [Sebep]; 
• TAKING YOU THROUGH (LOCALIZER COURSE ya da FIX) [Sebep]; 
• MAINTAIN (irtifa) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION; 
• REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH; 
• INTERCEPT (LOCALIZER COURSE ya da FIX); 

• YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER. TURN LEFT (ya da RIGHT) IMMEDIATELY AND 
RETURN TO THE LOCALIZER; 

                                                
48 Sistemin böyle aktif hale gelmesi pilotu manialardan arınmak için derhal ve dik bir şekilde tırmanmaya 
zorlar. Trafikler arasındaki ayırmayı tehlikeye sokabilir. 
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9.7. Seyrüsefer Yardımı 

9.7.1. Öngörülen rotasından veya belirlenmiş bekleme paterninden büyük ölçüde 
saptığı gözlemlenen tanımlanmış bir hava aracı uygun biçimde ikaz edilerek, kontrolörün 
değerlendirmesine göre eğer söz konusu sapma sağlanan hizmeti etkileyecek ise, uygun 
önlemler de alınmış olacaktır. 

9.7.2. ATS gözetim hizmeti sağlayan bir hava trafik kontrol ünitesinden seyrüsefer 
yardımı almak isteyen bir hava aracının pilotu; mutlaka sebep bildirecek (kötü hava 
şartlarından kaçınmak, seyrüsefer cihazlarının güvenilmezliği vb.) ve şartlar elverdiğinde 
ayrıntılı bilgi verecektir. 

9.8. ATS Gözetim Hizmetinin Kesintiye Uğraması 
9.8.1. Kendisine ATS gözetim hizmeti verildiği bildirilen bir hava aracı, herhangi bir 

nedenle hizmet kesintiye uğradığında veya bitirildiğinde49 derhal ikaz 
edilmelidir. 

Freyz • RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] 
(instructions); 

9.8.2. Tanımlanmış bir hava aracının kontrolü radarsız kontrole devredilirken, devir 
gerçekleşmeden önce kontrolör; transferi devir edilecek trafikle diğer kontrollü trafiklerin 
tamamı arasında radarsız ayırmanın sağlanmış olduğundan emin olacaktır. 

9.9. Minimum Seviyeler 
9.9.1. Bir kontrolör, aşağıdaki konularda sürekli ve güncel bilgiye sahip olacaktır; 

9.9.1.1. Sorumluluk sahası için tesis edilmiş en alçak uçuş irtifalarına, 
9.9.1.2. En düşük kullanılabilir uçuş seviyesi ya da seviyeleri, 
9.9.1.3. Taktik radar vektör usullerine uygulanabilecek irtifalar (MRVA) 

9.10. Elverişsiz Hava Koşullarına İlişkin Bilgi 
9.10.1. Elverişsiz hava sahası50 içine girmesi olası görünen bir hava aracı gerekli 

hazırlığı yapması için yeteri kadar erken bir zamanda uyarılmalıdır. Ayrıca pilot isterse 
elverişsiz hava sahasından nasıl arınacağı tavsiye edilir. 

9.10.2. Kontrolör bir hava aracını elverişsiz hava sahası çevresinden vektör ettiği 
sırada hava aracı gitmekte olduğu ya da kendisine tahsis edilmiş rotadan çıkarsa51, hava 
aracı gözetim kaplaması içinde iken tekrar eski yoluna döndürülmelidir. Bu mümkün 
görünmüyorsa durum pilota bildirilmelidir. 

9.11. Önemli Meteorolojik Bilgilerin Meteoroloji Ofisine Rapor Edilmesi 
 Kontrolörün her ne kadar fırtına gibi hava olaylarını özel olarak izlemesi 
gerekmiyorsa da, fırtınalar, cepheler gibi önemli hava olayları durum ekranı üzerinde 
izlendiğinde, bulundukları hava sahası, şiddeti, uzunluğu ve hareket yönü gibi bilgiler 
mümkünse meteoroloji ofisine rapor edilmelidir.  

                                                
49   Bir hava aracının radar, ADS-B veya MLAT sistemleri kaverajına sahip komşu hava sahasına geçişi 
ATS gözetim hizmetinin kesintiye uğraması ya da bitirilmesi anlamına gelmemektedir. 
50 ATS gözetim sisteminin kapasitesine bağlı olarak, elverişsiz hava sahası ekran üzerinde sergilenmeyebilir. 
Normalde hava aracının hava (Meteoroloji) radarı ATS'in kullandığı radar sensörlerinden daha sağlıklı bilgi 
sağlar. 
51 Bazı durum ekranlarında, bazı nedenlerle elverişsiz havanın çok yoğun olduğu sahalar 
görüntülenmeyebilir. Bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır. 
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10. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN HAVA TRAFİK KONTROL 
SERVİSLERİNDE KULLANILMASI52 

10.1. Fonksiyonlar 
ATS gözetim sistemi tarafından sağlanan ve bir durum ekranı üzerinde sergilenen 

bilgiler, hava trafik kontrol hizmeti sağlanırken, aşağıda sıralanan fonksiyonların yerine 
getirilmesinde kullanılabilir: 

10.1.1. Hava sahası kullanım kapasitesini artırmak, gecikmeleri azaltmak, direkt 
rotalar ve uygun uçuş güzergahları tahsis etmek ve emniyeti en üst seviyede tutmak 
amacıyla ATS gözetim hizmeti sağlamak; 

10.1.2. Hızlı ve etkin kalkış trafiği akışı ve seyir seviyesine tırmanışı hızlandırmak 
amacıyla kalkan trafiklere vektör sağlamak; 

10.1.3. Potansiyel conflict'lerin çözümü amacıyla hava araçlarına vektör sağlamak, 
gerektiğinde geciktirme amaçlı vektörler vermek; 

10.1.4. Yeterli ve hızlı bir yaklaşma sıralaması amacı ile inişe gelen hava araçlarına 
vektör hizmeti sağlamak, 

10.1.5. Pilotlara seyrüseferlerinde yardımcı olmak amacıyla (bir radyo seyrüsefer 
yardımcısına veya yardımcısından, kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü sahaların 
etrafından veya dışından) vektör hizmeti sağlamak; 

10.1.6. Kaveraj sahasında haberleşme kaybına uğrayan bir hava aracı olduğunda, 
ayırma sağlamak ve normal trafik akışını sürdürmek; 

10.1.7. Hava trafiğine uçuş rotası monitörünü sürdürmek53; 
10.1.8. Radarsız kontrolöre (mümkün olduğunca) aşağıdaki bilgileri sağlamak 

amacıyla Hava Trafiğin gelişimini gözlemlemeyi sürdürmek: 
10.1.8.1. Kontrol altındaki hava araçlarıyla ilgili daha doğru pozisyon bilgisi; 
10.1.8.2. Diğer trafiklerle ilgili ilave bilgiler; 
10.1.8.3. Müsaade edildikleri rotalar ve uygun olduğunda seviyeler de dahil 

olmak üzere, hava araçlarının kendi müsaadelerinden önemli ölçüde sapmalarına ilişkin 
bilgiler. 
  

                                                
52 Bu bölümdeki kurallar, ATS gözetim sisteminin saha kontrol veya yaklaşma kontrol hizmetinde kullanılması 
ile ilgili genel kurallardır.  
53 Böyle durumların izlenmesinde hız, zaman olarak otoritenin belirlediği toleranslar varsa toleransların dışına 
çıkılıncaya kadar sapmalar önemsenmez. 



363

 
10.2. Ayırma Uygulaması 

IANS 10.2.1. ATS gözetim hizmetlerinde kullanılan ayırma değerleri, radarsız 
ayırmalarla karşılaştırıldığında çok daha düşük ve emniyetlidir. Bunun sonucunda 
da kullanılan hava sahasında daha fazla sayıda trafiğe hizmet verilebilir ve daha 
hızlı trafik akışı sağlanır. 

10.2.2. Kontrolörler, hava 
araçları arasında azaltılmış olan 
ayırmanın hatalarını fark edebilmek için 
daha az zamanlarının olacağının farkında 
olmalıdırlar. Kontrolörler, ayırmanın 
belirlenen değerin altına düşmesi 
durumunda, hava araçları arasında 
alternatif (tercihen dikey) ayırmanın 
sağlandığından emin olmalıdırlar. 

10.2.3. ATS gözetim sistemi 
kullanan kontrolör, özel durumlarda 

uygulanacak ayırmayı belirlerken; rüzgarın etkisi, hava araçlarının göreceli uçuş 
başı ve sürati, ATS gözetim sistemi teknik kısıtlamaları, kontrolör iş yükü ve 
muhabere yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü problem de dahil olmak 
üzere tüm faktörleri göz önüne alacak ve ayırma minimasının bozulmayacağından 
emin olacaktır. 

10.2.4. Ayırma değerlerine etki eden faktörler; 
10.2.4.1. Rüzgâr: Ayırma için vektör edilirken, rüzgar sürüklenmesinin 

hava aracını etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır. Hava araçları paralel başlarla 
vektör edilmiş olsa bile rüzgâr sürüklenmesi istenilen ayırmanın düşmesine neden 
olabilir. 

10.2.4.2. Hava araçlarının göreceli uçuş başı ve sürati: Sürat, 
birbirleriyle alakalı iki trafiğin yapılacak değişikliklerde ihtiyaç duyulan bir ayırmanın 
yapılması gerektiğini belirlemede önemli bir faktördür. Yüksek süratli hava araçları, 
hızlı baş değişikliklerini yapabilir. Buna rağmen, yapısı yüzünden, hava aracının 
durum ekranında izlenen pozisyonu yavaş olacaktır. 

10.2.4.3. ATS gözetim sistemi teknik kısıtlamaları: Uygulanacak olan 
ayırma miniması belirlenirken, ATS gözetim sistemi ya da sensörlerinin bir hava 
aracını doğru olarak tanımlamada pozisyon sembolü, sistemin yenileme süresi, 
bilginin doğruluğu, sistemin güvenilirliği gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. 

10.2.4.4. Kontrolör iş yükü: Ayırma yapan kontrolör aşağıdaki 
hususları göz önüne almalıdır: 
   a) Kendi yeterliliği, tecrübesi, 
   b) Kontrolü altındaki hava aracı sayısı, 
   c) Hava sahasının büyüklüğü, 

  d) Trafik ve hava koridoru yapısının karmaşıklığı. 
10.2.4.5. Muhabere yoğunluğu:  Kontrolör ayırma sağlarken, yeni bir 

talimat verme ve bu talimatın pilot tarafından doğru olarak uygulanmasının 
planlamasına olan etkisini göz önüne alarak; birkaç saniye içinde yeni bir talimat 
verebilecek durumda olmalıdır. Bu yüzden eğer muhaberenin yoğunlaşacağı 
düşünülüyorsa ayırma artırılmalıdır. 
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10.2.5. Belirtilen ayırma değerleri sadece tanımlanmış hava araçları arasında, 

tanımın devam edeceği yönünde kayda değer bir garanti varsa uygulanacaktır. 
10.2.6. Kontrolünün devri durumu hariç, kontrolü altındaki bir hava aracı, 

sorumluluk sahası sınırına ulaşmadan önce veya uçak gözetim kaverajının dışına 
çıkmadan, Kontrolör tarafından radarsız ayırma sağlanacaktır. 

10.2.7. ADS-B, SSR, MLAT ve/veya PSR pozisyon sembolleri ayırmaya esas teşkil 
edecekse, ayırma, sembollerin merkezi ile SSR yanıtlarının yakın kenarı arasında daha 
önceden belirlenmiş minimumdan az olmayacak şekilde uygulanacaktır. 

10.2.8. Durum ekranı üzerinde sergilenen 
pozisyon tanımlayıcılarının tipine ve uygulanan ayırma 
minimumuna bakılmaksızın, dikine ayırmanın bulunmadığı 
hiçbir durumda pozisyon tanımlayıcıları birbirine 
değmeyecek ya da birbiri ile çakışmayacaktır. 

 
10.2.9. Kontrolörün, ayırma uygulanan bir hava 

sahasına giren veya girmekte olan ve belirtilen ayırma 
değerlerine sahip henüz tanımı yapılmamış kontrollü bir 
uçuş konusunda ikaz edilmiş olması durumunda kontrolör, 

tanımlanmış hava araçları arasında ATS gözetim hizmeti sağlamaya aşağıdaki durumlarda 
devam edebilir: 

10.2.9.1. Tanımlanmamış kontrollü uçuşun SSR, ADS-B ve/veya MLAT 
kullanılarak tanımlanabileceği yönünde kayda değer bir güvence varsa veya uçuşun, 
ayırma uygulanan bir hava sahası içinde PSR'a uygun yeterli bir yansıma vereceği 
beklenen bir uçak tipi ile yapılması durumunda; 

10.2.9.2. Tanımı yapılmış uçuşlar ve gözlenen herhangi bir ATS gözetim 
sistemi pozisyonu arasında tanımlanmamış kontrollü uçuşun tanımı yapılana veya radarsız 
ayırma tesis edilene kadar ayırma devam ettirilebilir. 

10.2.10. Kalkış yapan hava aracının pist sonundan itibaren 1 NM içinde 
tanımlanacağı ve tanım gerçekleştiği zaman, gerekli ayırmanın oluşacağı yönünde kayda 
değer bir garanti varsa, bir kalkış trafiği ve önceden kalkan trafik veya diğer radarda 

tanımlanmış trafikler arasında ayırma uygulanabilir. 
10.2.11. Aynı bekleme noktası üzerinde bekleyen 

hava araçları arasında, yanlamasına ayırma 
uygulanmayacaktır. Beklemedeki hava aracıyla ve diğer 
hava araçları arasında; bekleme paterni emniyet payı ile 
bekleme noktasını geçen ve uzaklaşan hava aracı 
arasında gerekli radar ayırmasının sağlanması gerekir. 
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10.3. ATS Gözetim Sistemleri Ayırma Miniması 

AIP 

Aşağıda açıklanan asgari ayırma değerleri, trafik yoğunluğu, kullanılan ATS 
gözetim sisteminin ve hava/yer muhabere kolaylıklarının performans düzeyi, 
meteorolojik koşullar, beklenmedik ve olağan üstü durumlar göz önüne alınarak, 
gerektiğinde hava trafik kontrolörleri tarafından arttırılabilir. Ancak, normal koşullar 
altında hava sahası ve meydan kapasitelerinin optimum kullanımına özen 
gösterilecektir. 

10.3.1. Dikey 
ayırmanın olmadığı yerlerde, 
minimum ayırma 5 NM’dir54.  

10.3.2. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Dalaman 
ve Milas Bodrum TMA’lerde, 

yaklaşma kontrol hizmetlerinde, minimum ayırma değeri 3 NM; Trabzon TMA ile 
Adana ve Kayseri MTMA içinde 5 NM olarak uygulanacaktır. 

10.3.3. Radar ayırma minimumları, trafik yoğunluğuna ve kullanılan cihazın 
performans düzeyine uygun olarak, gerektiğinde hava trafik kontrolörleri tarafından 
artırılabilir. 

10.3.4. Radarın arıza yapması halinde, uçaklar arasında standart radarsız 
ayırma tesis edilinceye kadar FL410’un altında asgari 500 ft’lik, FL410 ve üzerinde 
ise 1000 ft’lik ayırma geçici olarak sağlanacaktır. 

10.3.5.  Yandaki 
mesafeye dayalı dümen suyu 
türbülansı55 ayırma değerleri, ATS 
gözetim hizmetleri tarafından 
uçuşun yaklaşma ve kalkış 
safhalarındaki trafikler arasında 
aşağıdaki maddede verilen 
durumlarda uygulanacaktır.  

10.3.5.1. Bir hava 
aracı diğerinin tam arkasında ya 
da 1000 ft'den daha az altında 
uçuyorsa, ya da 

10.3.5.2. Her iki 
hava aracı da aynı pisti ya da 

birbirinden 760 m'den daha az mesafeyle ayrılmış paralel pistleri kullanıyorlarsa, ya da 
10.3.5.3. Bir hava aracı diğerini aynı irtifada ya da 1000 ft'den daha az arkadan 

kat ediyorsa 

                                                
54 ACC hizmetlerinde karşılıklı rotada ayırma yapılırken; kesişim noktasında yanlamasına ayırma sağlamak 
amacıyla hava araçlarından en az bir tanesine vektör verilmediği durumlarda, iki hava aracı arasında asgari 
50 NM mesafe kaldığında dikey ayırmanın sağlanmış olması gerekmektedir. 
55 Hava araçlarının dümensuyu türbülans değerlerinin belirlenmesi ile ilgili bkz. PANS-ATM Doc4444, Bölüm 
4, paragraf 4.9 
 

Hava Aracı Kategorisi Dümensuyu 
Türbülansı Radar 
Ayırma Minimumu Öndeki Hava 

Aracı 
Takip Eden 
Hava Aracı 

SUPER (A380) 

HEAVY 6 NM 

MEDIUM 7 NM 

LIGHT 8 NM 

HEAVY 

HEAVY 4 NM 

MEDIUM 5 NM 

LIGHT 6 NM 

MEDIUM LIGHT 5 NM 
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Birbirini takip eden trafikler  Arkasından kat ediş  

 

 

10.4. Kontrolün Devri 
10.4.1. ATS gözetim hizmetinin kullanıldığı durumlarda, mümkün olduğunda, 

kesintisiz bir ATS gözetim hizmeti sağlamak için kontrolün devri gerçekleştirilmelidir. 
10.4.2. SSR, ADS-B ve/veya MLAT kullanıldığında, birbirine komşu kontrol 

pozisyonları veya ATC üniteleri arasında aşağıdaki durumlarda ön koordinasyon 
yapmadan kontrolün devri yapılabilir: 

10.4.2.1. Devredilecek hava aracına ait en son uçuş bilgileri, tahsis edilmiş 
discrete SSR kod veya Mode S ve ADS-B’den elde edilen çağrı adı bilgisi ile birlikte 
transferden önce transferi devralacak kontrolöre bildirilmişse; 

10.4.2.2. İlgili trafik, transferi devralacak kontrolörün ATS gözetim sistemi 
kaverajı içinde ve durum ekranında görüntüleniyor; ayrıca transfer gerçekleşmeden, 
tercihen ilk çağrının alınmasından önce,  hava aracı tanımlanıyorsa; 

10.4.2.3. Kontrolörler birbirine fiziksel olarak komşu değilse, ani muhabereye56 
imkan sağlayacak iki yönlü direk konuşma kolaylıkları sürekli olarak hazır olarak 
bulunuyorsa; 

10.4.2.4. Devir noktası ya da noktaları ve uçuş yönü, verilen seviyeler, 
haberleşmenin devredileceği noktalar, devredilmek üzere olan hava aracına uygulanacak 
olan kararlaştırılmış ayırma miniması gibi bilgiler, durum ekranında takip ediliyorsa ve bu 
değerler dahili birimler ya da iki ATC birimi arasında yapılan anlaşma mektupları ya da 
talimatlarla belirlenmişse, 

10.4.2.5. Kontrolün devri uygulanmasının, kontrolü devralan kontrolör 
tarafından her an bitirilebileceği (normal olarak önceden kararlaştırılmış zaman kadar 
önce) anlaşma mektupları ve talimatlarda açıkça belirlenmişse, 

10.4.2.6. Devir alacak kontrolör, devir edilecek hava aracının devrinden önce 
devir noktasında, daha önce bilinen uçuş gelişimini değiştirecek seviye, hız ve vektör 
talimatlarından haberdar edilecekse. 
                                                
56 “Ani muhabere”, burada, haberleşmenin derhal gerçekleştirilmesi anlamında kullanılmıştır. 
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10.4.3. Devri yapılacak hava araçları arasındaki minimum ayırma (bkz.  paragraf 

10.4.2.4) ve önceden bilgilendirme (bkz. paragraf 10.4.2.5) belirlenirken tüm teknik, 
operasyonel ve benzeri koşullar dikkate alınacaktır. Eğer anlaşma mektupları oluşacak 
durumları karşılayamazsa kontrolör aşağıdaki paragrafta açıklanan usulü uygulayacaktır. 

10.4.4. Primary radar kullanıldığında ve diğer bir ATS gözetim sistemi olmasına 
rağmen yukarıda 10.4.2. maddesinde belirtilen koşullar sağlanamıyorsa, komşu kontrol 
pozisyonları veya iki komşu ATC ünitesi arasında kontrolün devri aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır: 

10.4.4.1. Transferi devralacak kontrolöre, halihazırda tanım devredilmiş  veya 
tanım direkt olarak devralacak kontrolör tarafından sağlanmış olmalıdır; 

10.4.4.2. Kontrolörler fiziksel olarak komşu değilse, ani muhabereye imkan 
tanıyacak iki yollu direkt konuşma kolaylıkları her zaman hazır olmalıdır; 

10.4.4.3. Üniteler ya da sektörler arasında kontrolün devri sırasında, hava 
araçları arasında ön görülen ayırma, diğer kontrollü hava araçları arasındaki ayırma 
değerlerine uygun olmalıdır, 

10.4.4.4. Devir noktasında hava aracını etkileyecek her türlü seviye, sürat veya 
vektör talimatları konusunda devralacak kontrolör sürekli olarak bilgilendirilmelidir; 

10.4.4.5. Devralacak kontrolör hava aracına ATS gözetim hizmeti sağlama 
sorumluluğunu alana kadar devreden kontrolör hava aracı ile radyo muhaberesini 
sürdürmelidir. Devreden kontrolör daha sonra hava aracına uygun kanal değişikliği 
talimatını verecek, bu noktadan itibaren sorumluluk devralacak kontrolöre ait olacaktır. 

10.5. Sürat Kontrolü 
 Bir kontrolör, sıralama yapmak ve vektöre olan 
ihtiyacı azaltmak için hava aracının performansını 
da dikkate alarak kontrolü altındaki hava 
araçlarından süratlerini istenilen şekilde 
ayarlamasını isteyebilir. 

PANS-
ATM 
Doc 
4444, 
Bölüm 
4, pgf 
4.6 

10.5.1. Yatay Sürat Kontrol Talimatları57 
10.5.1.1. Genel 

10.5.1.1.1. Trafiğin emniyetli ve düzenli olarak akışını sağlamak için 
hava araçlarına, süratlerini belirlenmiş bir orana ayarlaması talimatı verilebilir58.  

10.5.1.1.2. Bir bekleme noktasında bekleyen ya da o bekleme 
noktasına giren trafiklere sürat kontrolü uygulanmaz. 

10.5.1.1.3. Sürat ayarlamaları, gerekli ayırma minimumlarını 
muhafaza etmek ya da sağlamak ile sınırlı olmalıdır. Alternatif sürat artırmalar ve 
azaltmalar da dahil olmak üzere, sık sık sürat değişikliği talimatları verilmeyecektir. 

                                                
57 Sürat kontrolünün uzun süre uygulanması hava araçlarının yakıt düzeyine olumsuz etki yapabilir. 
58 Uzunlamasına ayırmalarda, Mach number tekniğininin kullanılmasına ilişkin usuller PANS-ATM Doc4444 
dokümanının 5. kısmı “Ayırma Metodları ve Minimumları” bölümünde yeralmaktadır. 
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10.5.1.1.4. Uçuş ekibi, sürat talimatlarına uyamayacakları durumlarda 
ilgili ATC ünitesini bilgilendireceklerdir. Bu durumda hava trafik kontrolörü, ilgili hava 
araçları arasında ihtiyaç duyulan ayırmanın devam ettirilebilmesi için başka bir 
yöntem uygulayacaktır. 

10.5.1.1.5. Sürat ayarlamaları uçuş seviyesi FL250 ya da üzerindeki 
seviyelerde 0.01 Mach59 ve katları; FL250 uçuş seviyesinin altında ise gösterge 
sürati (IAS) 10 kts ve katları olarak kullanılacaktır60. 

10.5.1.1.6. Sürat kontrol tahdidine ihtiyaç kalmadığında, hava aracı 
bilgilendirilecektir. 

10.5.1.2. Uygulama Metotları61 
10.5.1.2.1. Birbirini takip eden iki ya da daha fazla hava aracı 

arasında gerekli ayırmanın sağlanabilmesi için kontrolör, önce en arkadaki hava 
aracının süratini düşürecek ya da en öndeki hava aracının süratini arttıracak, daha 
sonra sırayla diğer hava araçlarının süratlerini ayarlayacaktır.  

10.5.1.2.2. Sürat kontrolü tekniğini kullanarak sağlanacak ayırmanın 
muhafaza edilebilmesi için ilgili hava araçlarının tamamına belirlenmiş sürat tahdidi 
uygulanacaktır62. 

10.5.1.2.3. Sabit bir IAS muhafaza etmesine rağmen alçalan bir 
uçağın TAS’ı azalır. Aynı IAS’yi muhafaza eden alçalıştaki iki uçak arasında,daha 
düşük seviyede ve önde olan uçağın TAS’ı takip eden uçağın TAS’ından daha azdır. 
Bu nedenle eğer yeterli bir sürat farklılığı uygulanmaz ise iki uçak arasındaki ayırma 
değeri azalacaktır. Birbirini takip eden iki uçak arasında gerekli sürat farklılığının 
hesaplanabilmesi aşamasında, her 1000 Feet için 6kt’lık sürat farkı genel bir kural 
olarak kabul edilebilir. FL80 altında IAS ile TAS arasındaki sürat farklılığı göz ardı 
edilebilir. 

10.5.1.2.4. Gerekli ayırmanın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 
zaman ve mesafe, yüksek seviyelerde, yüksek süratlerde ve uçağın “clean 
konfigürasyonda” olduğu durumlarda artacaktır.    

10.5.1.3. Alçalan ve inişe gelen hava araçları 
10.5.1.3.1. Mümkün olduğunda bir hava aracı, düz uçuşu esnasında 

(alçalmaya başlamadan önce) terminal sahasındaki gecikmesinden haberdar 
edilerek, o aşamada sürat düşürmesine imkan verilebilir. 

                                                
59 Yüksek uçuş seviyelerinde 0.01 Mach yaklaşık 6 kts’a (11km/h)karşılık gelir. 
60 Ağır tonajlı ve yüksek uçuş seviyelerinde hava araçlarının sürat değiştirme kabiliyetleri yavaş olabilir.. 
61 Alçalmakta olan(alçalan)bir hava aracının TAS’ı IAS’in sabit kalmasına rağmen azalır. Alçalan iki hava 
aracı aynı IAS‘i muhafaza etmelerine ragmen öndeki ve daha düşük seviyedekinin TAS’ı onu takip eden 
arkadakinden daha düşük olacak ve iki hava aracı arasındaki ayırma, daha etkin bir sürat tahdidi uygulanmaz 
ise azalacaktır. Bu nedenle birbirlerini takip eden alçalan hava araçları arasında sürat farklılığının her 1000 
feet için 6 kts olacağı göz önüne bulundurularak (bunun genel bir kural olarak uygulanabilirliği mümkündür) 
hava araçları arasında daha etkin bir ayırma sağlanabilir. FL80 altındaki uçuş seviyelerinde IAS ve TAS 
arasındaki fark sürat kontrolü uygulamalarında önemsizdir. 
62 Gerekli ayırma için ihtiyaç duyulan zaman ve mesafeyi sağlamak, yüksek seviyelerde, yüksek süratlerde 
ve hava aracının clean konfigürasyonda daha kolay olmaktadır. 
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10.5.1.3.2. İnişe gelen bir hava aracına “maximum speed”, “minimum 
clean speed”63, “minimum speed” ya da belirlenmiş bir sürati muhafaza etmesi 
talimatı verilebilir. 

10.5.1.3.3. Turbojet hava araçlarının düz uçuşlarının ardından, 
alçalmaya ilk başladıkları safhada süratlerini 250 kts’ın altı bir düzeye azaltma 
ihtiyacı durumunda, uçuş ekibi ile mutabakat sağlamak gerekmektedir. 

10.5.1.3.4. Bir hava aracına aynı anda, hem yüksek varyoyla 
alçalması hem de süratini düşürmesi gibi uygunsuz talimatlar vermekten 
kaçınılacaktır. Alçalma safhasında sürat düşürmesi uygulaması hava aracının 
devam eden alçalmasından önce geçici olarak seviye tutmasına sebep olabilir. 

10.5.1.3.5. İnişe gelen hava aracının mümkün olduğunca clean 
konfigürasyonda uçmasına müsaade edilmelidir. Turbojet hava araçlarına FL150 
uçuş seviyesinin altında, bu hava araçları için minimum clean konfigürasyona çok 
yakın olan 220 kt’lık sürat azaltması uygulanabilir. 

10.5.1.3.6. Ara ve son yaklaşma safhasında olan hava araçlarına ±20 
kts’ı geçmeyen küçük sürat ayarlamaları yapılabilir. 

10.5.1.3.7. Son yaklaşma safhasındaki hava araçlarına, pist başına 4 
NM (7km) mesafedeki bir noktadan sonra sürat kontrolü yapılmamalıdır. 

 

AIP 10.5.2. Bir meydana radar kontrolü altında yaklaşan hava araçlarına, aşağıda 
belirtilen sürat ayarlamalarını yapmaları şeklinde talimat verilebilir; 

10.5.2.1. Esas bacakta veya son yaklaşma hattına yakın pozisyonda iken, 
pist başına göre 12 NM’e kadar asgari IAS 200 kt,  

10.5.2.2. Son yaklaşma hattında, pist başına göre 12 NM ila 6 NM 
arasında asgari IAS 180 kt, 

10.5.2.3. Son yaklaşma hattında, pist başına göre 6 NM ila 4 NM arasında 
asgari IAS 160 kt. 

 
Freyz • REPORT SPEED; 

• MAINTAIN (numara) KNOTS [OR GREATER (OR LESS)] [ UNTIL (fix)]; 
• DO NOT EXCEED (numara) KNOTS; 
• MAINTAIN PRESENT SPEED; 
• INCREASE (ya da REDUCE) SPEED TO (numara) KNOTS [OR GREATER (ya 

da LESS)]; 
• INCREASE (ya da REDUCE) SPEED BY (numara) KNOTS; 
• RESUME NORMAL SPEED; 
• REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; 
• REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED; 
• NO (ATC) SPEED RESTRICTIONS; 

                                                
63 “minimum clean speed” deyimi, bir hava aracının clean konfigürasyonunda (sürat frenleri, flaplar ya da 
iniş takımlarını açmadan) uçabileceği en düşük sürat demektir. 
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11. OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR, TEHLİKELER VE CİHAZ ARIZALARI64 

11.1. Olağanüstü Durumlar (Emergency)65 
11.1.1. Bir hava aracı emergency durumda ise ya da herhangi bir emergency 

duruma girmek üzere olduğunda kontrolör pilota her türlü yardımı yapacaktır. Burada 
açıklanacak usuller duruma göre değişebilir. 

11.1.2. Tanımı yapılmış olan bir hava aracı olağanüstü bir durum içindeyse, uçuşun 
gelişimi mümkün olduğunca durum ekranı üzerinde monitör edilecek ve mümkünse hava 
aracı ATS gözetim sistemi kapsamasını terk edinceye kadar izlenecektir. Hava aracının 
pozisyon bilgisi, yardımı dokunabilecek tüm hava trafik hizmet birimlerine verilecektir. 
Uygun olduğunda komşu sektöre devri yapılacaktır66. 

11.1.3. ADS-B’den alınan ve durum ekranında sebebi anlaşılamayan67 genel bir 
olağanüstü durum mesajı görüldüğünde; görevli kontrolör aşağıdaki yöntemleri takip 
edecektir: 

11.1.3.1. İlgili hava aracının pilotu ile frekans üzerinden sesli muhabere 
kurmaya çalışarak, olağanüstü durumun sebebini anlamaya çalışacaktır. 

11.1.3.2. Pilottan herhangi bir cevap alamadığı durumda, pilotun yapılan çağrıyı 
duyup duymadığını anlamak için özel bir manevra yapmasını talep ederek bu durumu 
durum ekranında gözlemlemeye çalışır.68 

11.2. Çarpışma Tehlikesi Bilgisi 
11.2.1. Tanımlanmış kontrollü bir uçuş, bilinmeyen bir trafikle conflict oluşturacak 

bir rotada gözlemleniyor ve çarpışma/yakın geçme tehlikesi oluşacağına inanılıyorsa, 
kontrollü uçağın pilotuna; 

11.2.1.1. Bilinmeyen hava aracının bilgisi verilecek ve kontrollü uçuş tarafından 
talep edilirse veya radar kontrolörünün kendi düşüncesine göre, gerekliyse bir kaçındırma 
hareketi tavsiye edilecektir.  

11.2.1.2. Conflict sona erdiğinde durum pilota bildirilecektir. 
11.2.2. Kontrollü sahanın dışında uçan kontrollü bir hava aracı, diğerinin rotası 

üzerinde conflict yaratacak biçimde gözleniyorsa, pilota; 

                                                
64 Ayrıca bkz. PANS-ATM Doc4444, Bölüm 15 
65 Ayrıntılı bilgi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinde Acil 
veya Beklenmedik Durumlar Rehberi” ne bakabilirsiniz. 
66 Emergency durumla karşılaşan bir hava aracının pilotuna ATC tarafından transponder’ını özel bir kodda 
çalıştırılması talimatı verilmişse (özel koşullar, pilot kararı veya başka bir şekilde tavsiyede bulunulması hariç) 
bu özel kod/mode normal olarak muhafaza edilecektir. ATC pilottan belli bir kodu veya emergency modu set 
etmesini talep etmemişse, pilot transponder’ına Mode A code 7700 set edecektir. 
67 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları farklı durumlar için olağanüstü  durum mesajı 
gönderememekte olup, sadece tek bir genel acil durum mesajı gönderebilmektedir. 
68 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları, olağanüstü durum mesajı gönderirken IDENT 
gönderemezler. 
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11.2.2.1. Trafik bilgisi aktarılacak ve eğer pilot tarafından talep edilmişse veya 

radar kontrolörünün kendi düşüncesine göre, gerekliyse bir kaçındırma hareketi tavsiye 
edilebilir,  

11.2.2.2. Conflict sona erdiğinde durum pilota bildirilecektir. 

  

Saat istikameti  
 

11.2.3. Conflict oluşturan rota üzerindeki trafikle ilgili bilgiler aşağıdaki sıralamaya 
göre verilecektir: 

11.2.3.1. İlgili trafiğin saat istikametine göre pozisyonu, 
11.2.3.2. İlgili trafikle olan mesafesi (NM olarak), 
11.2.3.3. İlgili trafiği uçuşun yönü, 
11.2.3.4. Biliniyorsa seviyesi ve tipi,  bilinmiyorsa göreceli hızı (yavaş/hızlı) 
 

Freyz • TRAFFIC (numara) O’CLOCK (mesafe) (trafiğin yönü) [gerekliyse aşağıdaki 
bilgiler: 

o UNKNOWN; 
o SLOW MOVING; 
o FAST MOVING; 
o CLOSING; 
o OPPOSITE (ya da SAME) DIRECTION; 
o OVERTAKING; 
o CROSSING LEFT TO RIGHT (ya da RIGHT TO LEFT); 
o (uçak tipi); 
o (seviye); 
o CLIMBING (ya da DESCENDING); 

• DO YOU WANT VECTORS; 

• CLEAR OF TRAFFIC (ilgili talimatlar); 

• TURN LEFT (ya da RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (üç rakam) TO AVOID 
[UNIDENTIFIED] TRAFFIC (saat istikameti ve mesafe); 
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• TURN LEFT (ya da RIGHT) (numara) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID 
[UNIDENTIFIED] TRAFFIC (saat istikameti ve mesafe); 

11.2.4. Basınç irtifasından alınan seviye bilgisi teyit ettirilmemiş de olsa bu bilgi 
kontrol altındaki bilinen hava aracına çarpışma yaratacak ilgili trafiğin irtifa bilgisi olarak 
verilebilir.  

11.2.5. Basınç irtifasından alınan seviye bilgisi teyit edilmişse, bu bilgi pilotlara açık ve 
tereddüt yaratmayacak şekilde verilecektir. Eğer seviye bilgisi teyit edilmemişse, bilginin 
doğruluğu güvenilmez olarak değerlendirilmeli ve pilot buna göre bilgilendirilmelidir. 

11.3. Cihaz Arızası 
11.3.1. Hava Aracı Radyo Verici Arızası69 

11.3.1.1. Eğer bir hava aracı ile iki yollu radyo muhaberesi kaybolmuş ise kontrolör, 
kullanılmakta olan kanal üzerinden pilota belirlenmiş bir manevra yapması talimatı verip, 
rotasını gözlemlemeli veya tanıtma (‘IDENT’) göndermesi veya SSR kod gönderimi değişikliği 
talimatı vererek alıcısının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

11.3.1.2. Eğer 11.3.1.1 maddesinde belirtilen işlem başarısız olmuşsa, pilotun 
dinlemede olabileceği düşünülen diğer tüm kanallar üzerinden, aynı işlem tekrar edilecek ve 
kontrol sahasında bulunan diğer trafikler aracılığı ile radyo kaybına uğramış trafikle muhabere 
sağlanmaya çalışılacaktır. 

11.3.1.3. Yukarıda anlatılan her iki durumda da, verilecek her türlü manevra 
talimatı, pilotun aldığı talimatları uyguladıktan sonra, daha önce tahsis edilmiş rotasına tekrar 
dönmesine imkan verecek talimatlar olacaktır. 

11.3.1.4. Hava aracının radyo alıcısının devrede olduğu madde 11.3.1.1’de 
belirtilen yöntemlerle anlaşılmışsa; hizmete, SSR kod değişiklikleri veya ‘IDENT’ göndermeleri 
kullanılarak devam edilebilir. 

11.3.2. Tam Muhabere Kaybına Uğrayan Hava Aracı 
 Ayırma uygulanan bir hava sahasında bulunan ya da bu sahaya girmesi beklenen, 
haberleşmesini tamamen yitirmiş bir hava aracı varken de, ATS gözetim hizmetine devam 
edilebilir. Bununla beraber, haberleşmesini kaybeden hava aracı henüz tanımlanmamışsa, 
ayırma; kontrollü hava aracıyla radyosunu kaybeden hava aracının rotası boyunca izlenen 
diğer tanımı yapılmamış hava araçları arasında, radyo kaybına uğrayan hava aracının söz 
konusu sahayı terk ettiği, indiği ya da başka bir yöne yöneldiği hakkında güvenilir bir bilgi elde 
edilinceye kadar uygulanacaktır. 

11.3.3. Transponder Taşınması ve Kullanılmasının Zorunlu Olduğu Sahalarda 
Transponder Arızası 

11.3.3.1. Transponder taşımanın ve kullanılmasının zorunlu olduğu sahada 
bulunan ya da bu sahalara girmesi beklenen bir hava aracının transponderi arızalandığında 
ilgili ATC birimleri uçuşun, uçuş planında belirtilmiş ilk iniş meydanına kadar devamı için çaba 
göstermelidir. Ancak bazı durumlarda, terminal sahaları veya yol safhasında, özellikle arıza 
kalkıştan kısa bir süre sonra tespit edilmişse, uçuşun devamı mümkün olmayabilir. Böyle bir 
durumda pilottan, kalkış meydanına geri dönmesi veya ilgili işletici ve ATC için uygun olacak 
en yakın meydana inmesi talep edilebilir. 

                                                
69 Radyo muhabere kaybına uğrayan transponder cihazına sahip hava aracı transponderini Mode-A Code 
7600’da çalıştıracaktır. 
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11.3.3.2. Transponder arızası, tamirin mümkün olmadığı bir meydandan kalkıştan 

önce tespit edilmiş ise, ilgili hava aracının tamirinin mümkün olduğu en yakın uygun meydana, 
mümkün olan en kısa yoldan uçuşuna müsaade edilmelidir. Böyle bir hava aracına müsaade 
verirken ATC, mevcut ve beklenen trafik durumunu da hesaba katarak, gerektiğinde kalkış 
zamanını, uçuş seviyesini veya rotasını değiştirebilir. Uçuş süresi boyunca da birbirini takip 
eden farklı uygulamalar gerekli olabilir. 

11.3.4. ATS Gözetim Sistemi Arızası 
11.3.4.1. Hava/yer haberleşmesinin dışında ATS gözetim sistemi tamamen 

devre dışı kalırsa, kontrolör, tanımlanmış olan tüm hava araçlarının pozisyonlarını 
işaretleyecek, hava araçları arasında radarsız ayırmayı sağlamak için gerekli önlemleri 
alacak ve gerekliyse sahaya girecek hava araçlarının sayısını sınırlayacaktır. 

11.3.4.2. Radarsız ayırma hemen sağlanamıyorsa, acil önlem olarak kullanılan 
dikey ayırma minimumlarının yarısı kadarlık dikey ayırma uygulaması geçici olarak 
kullanılabilir. 

Doc 

4444 

Bölüm 

15 

15.7.1 

Acil 

Durum 

Ayırması 

11.3.4.3. Gerekli ufki ayırmanın muhafaza edilemediği acil durumlarda; 1000 
ft dikey ayırma değeri kullanılan hava sahalarında 500 ft, 2000 ft dikey ayırma değeri 
kullanılan hava sahalarında 1000 ft’lik diley ayırma acil durum ayırması olarak 
kullanılabilir. 

11.3.4.4. Acil durum ayırması uygulandığında; durumdan etkilenen uçuş 
ekibi acil durum ayırmasının uygulandığından ve gerçekleşen ayırma 
minimumundan haberdar edilecektir. İlave olarak durumdan etkilenen tüm uçuş 
ekiplerine ilgili trafik bilgisi verilecektir. 

11.3.5. Yer Radyo Cihaz Arızası 
11.3.5.1. Yerde kontrol için kullanılan radyo cihazının tam kaybı durumunda 

kontrolör, ATS gözetim hizmetine diğer mevcut muhabere kanalları ile devam edemiyorsa, 
mümkünse hizmete aşağıda belirtildiği gibi devam edecektir: 

11.3.5.1.1. Vakit kaybetmeden bütün komşu kontrol pozisyonlarını ya da 
ATC ünitelerini kayıptan haberdar edecektir. 

11.3.5.1.2. Bu pozisyonlar ya da ATC birimleriyle trafik durumunu 
değerlendirecektir. 

11.3.5.1.3. Bu pozisyonlar veya ünitelerle temas edilerek, hava araçları 
arasında ayırmanın tesisi ve kontrolün devam ettirilmesi amacıyla, yardımları talep 
edilecektir. 

11.3.5.1.4. Komşu kontrol pozisyonları veya ATC ünitelerinden (eğer 
mümkünse) kontrollü uçuşların tamamını, radyo kaybına uğrayan pozisyon veya ATC 
ünitesinin sorumluluk sahasının dışında, normal hizmet yeniden başlayana kadar 
beklemeye almaları veya rota değişikliği yaptırmaları talep edilecektir. 

11.3.5.2. İlgili ATS otoritesi tam radyo kaybının etkisini azaltmak ya da süresini 
kısaltmak için radyo kaybına uğrayan kontrol pozisyonları ya da ATC'nin radyo kaybı 
sırasında takip etmeleri için beklenmedik durum usulleri (contingency procedures) 
hazırlamalıdır. Mümkünse komşu kontrol pozisyonları ya da ATC' ler de yapılan işi anında 
yerine getirmek ve azaltmak için radyo kaybından hemen sonra başlayıp durum normale 
dönünceye kadar bu beklenmedik usullerde yer almalıdırlar. 
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Doc 

4444 

Bölüm 

15 

15.7.2 

11.4. Kısa Vadeli Çatışma İkazı70 (STCA) Uygulamaları71 
11.4.1. STCA fonksiyonunun kullanımı hakkında yerel talimatlar ve bilgiler, 

aşağıdaki bilgileri içermelidir:  
11.4.1.1. İkaz oluşumu için uygun olan uçuş tipleri, 
11.4.1.2. Hava sahasında STCA fonksiyonunun kullanıldığı sektör ve 

sahalar, 
11.4.1.3. STCA’in kontrolörlere gösterim metodu, 
11.4.1.4. Genel olarak, ikaz üretimi için gereken parametreler ve ikaz 

süresi (look ahead time),  
11.4.1.5. Hava sahasında STCA ikazının engellendiği ve normal olarak 

çalıştığı bölgeler ve durumlar, 
11.4.1.6. İkazların engellendiği belli uçuşların şartları (özel kod, çağrı adı 

vb.),  
11.4.1.7. STCA’in yada belirli ikazların engellendiği hava sahası yada 

belli bir uçuşa uygulanan durumlar. 
11.4.2. Kontrollü uçuşlarda, STCA ikazı oluştuğunda kontrolör; derhal durum 

değerlendirmesi yapacak ve gerekliyse asgari ayırma değerinin altına inilmeden ya 
da (inilmişse) standart ayırmanın sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. 

11.4.3. Ayırma minimasının kaybolması nedeniyle STCA ikazı oluşması 
durumunda; kontrolörün hadiseyi rapor etmesi talep edilebilir. 

11.4.4. İlgili ATS otoritesi, oluşan ikazları elektronik ortamda muhafaza 
edebilir. Her bir ikazın gerekli olup olmadığı analiz edilebilir. Görerek ayırma 
yapılması gibi durumlarda oluşan gereksiz ikazlar, dikkate alınmayabilir. Elde edilen 
istatistiksel bilgi, kısa vadede emniyet seviyesinin korunabilmesi için hava sahası 
düzenlemesi ya da ATC prosedürlerine getirilecek değişikliklerde kullanılabilir.  

Doc 

4444 

Bölüm 

15 

15.7.3 

 

 

 

 

11.5. ACAS ile ilgili uygulamalar 
11.5.1. Hava trafik hizmeti sağlanırken (ayırmalar sağlanırken ya da 

çarpışmalar önlenirken) hava araçlarında ACAS cihazının olması ya da olmaması 
arasında fark yoktur. Kontrolör, herhangi bir hava aracı tarafından RA 
uygulandığı rapor edilmediği sürece gerekli ATC ayırmalarını yapmakla 
sorumludur.  

11.5.2. Pilot kaçınma ikazı (RA) uyguladığını rapor ettiğinde kontrolör, pilot 
“Clear of Conflict” rapor edene kadar uçağın manevrasına müdahale etmeye 
kalkışmayacaktır. 

                                                
70 Kısa vadeli çatışma ikazı, gözetim datasına bağlı bir ATC sistem fonksiyonudur. STCA fonksiyonunun 
amacı; ayırma minimasının altına düşülmesi durumunda yada  ihtimali doğduğunda, zamana dayalı, ikazlar 
üreterek, hava araçları arasında çarpışmayı önlemek için, hava trafik kontrolörüne yardımcı olmaktır. 
71 STCA fonksiyonunda; basınç irtifası bilgisi gönderen hava araçlarının mevcut yada tahmin edilen üç 
boyutlu pozisyonlarının yakınlığı gözlenir. İki hava aracının üç boyutlu pozisyonu, belli bir süre (look ahead 
time) sonra,  o hava sahası için belirlenen asgari ayırma değerinin altına düşeceği hesaplanırsa, görsel ve 
sesli ikaz ile kontrolörü haberdar eder. 
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11.5.3. RA’ya uyum sağlamak amacıyla bir hava aracı, tahsis edilen ATC 
müsaadesinden ayrıldığında ya da pilot RA rapor72 ettiğinde; RA manevrası yapan 
hava aracı ile bu manevradan direkt olarak etkilenen diğer hava araçları arasında, 
kontrolörler’in ayırma sağlama sorumluluğu sona erer. Bununla birlikte, eğer şartlar 
uygun ise kontrolörler manevradan etkilenen trafiklere, trafik bilgisi vermek için çaba 
göstermelidir. Hava trafik kontrolörleri’nin, manevradan etkilenen trafiklerin 
tamamına ayırma sağlama sorumluluğu aşağıdaki durumlarda tekrar başlar: 

11.5.3.1. Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri döndüğü 
raporunun kontrolöre iletmesiyle,  

11.5.3.2. Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri 
dönmekte olduğu raporunun kontrolöre iletilmesi ve kontrolör’ün vereceği müsaade 
değişikliğinin uçuş ekibine iletmesiyle. 

11.5.4. Hava trafik kontrolörlerine ACAS uygulamaları ve hadiselerine ilişkin 
verilecek eğitimin içeriği ICAO ACAS El Kitabında (Doc.9863) yer almaktadır.73 

11.5.5. ACAS’ın ATC üzerinde belirli bir etkisi olduğundan, ATC’deki ACAS 
performansı takip edilmelidir. 

11.5.6. Bir ACAS RA’nın uygulanması durumunda, pilotlar ve kontrolörler74 
rapor doldurmalıdır. 

Doc 

4444 

Bölüm 

12 

Para.12.
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11.5.7. Freyzyolojiler 
Hava aracı ACAS RA’ya uygum sağlamak için manevraya başladıktan hemen sonra, 
 Pilot:  TCAS RA; 
 Kontrolör: ROGER;  

Hava aracı ACAS RA kaçınmasını tamamladıktan sonra (“Clear of conflict”) ATC 
müsaadesine dönüşe başladığında, 
 Pilot:  CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearence); 

 Kontrolör: ROGER; 

Hava aracı ACAS RA kaçınmasını tamamladıktan sonra (“Clear of conflict”) en son 
ATC müsaadesini uygulamaya başlamışsa, 
 Pilot:  CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearence) RESUMED; 

 Kontrolör: ROGER; 

Uygulanmakta olan ACAS RA manevrasına çelişki teşkil edecek bir ATC talimatı 
alındığında, uçuş ekibi RA’yı uygulamaya devam edecek ve ATC’yi aşağıdaki 
freyzyoloji ile bilgilendirecektir, 
 Pilot:  UNABLE, TCAS RA; 

 Kontrolör: ROGER; 
Doc 

8168 
11.5.8. PANS-OPS Doc.8168 (Cilt I) 

11.5.8.1. Pilotlar tarafından, hava çarpışmalarını önleyici sistem (ACAS)  
işaretleri; potansiyel bir çarpışma riskinin önlenmesi, içinde bulunulan durumdan 
haberdar olmak, tehdit hava aracının gözle taranması ve takip edilmesi için 
kullanılacaktır. 

                                                
72 Pilotların, uygulamakta olduğu ATC müsaadesi yada talimatından sapmasını gerektiren RA’ları rapor 
etmesi zorunludur. (PANS-OPS, Cilt 1, Bölüm III, Kısım 3, Pragraf 3, 3.2 c) Bu rapor, ACAS RA’ya uyum 
sağlamak için mevcut müsaade ya da talimattan sapıldığı hususunda Kontrolörü bilgilendirmektedir. 
73 Bu dokümandaki ACAS uygulamaları ve eğitim içeriği; ICAO Doc 9863’deki programa göre hazırlanmış 
olup, Pilot ve Kontrolör eğitimi için tam olarak program karşılanmaktadır (H.S.)  
74 Bir hava aracının ACAS kabiliyeti, Hava Trafik Kontrolörleri tarafından bilinmeyebilir. 
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11.5.8.2. ATC tarafından aksi bildirilmediği durumlarda, pilotlar, özellikle 
otomatik pilot aktif olduğunda, hava araçlarının bir irtifa ya da uçuş seviyesine tırmanışı 
yada alçalışında; müsaade edildiği seviyeye yakın seviyede başka bir hava aracı olduğu 
bilgisi varsa, dikey süratlerini son 1000 ft için 1500 ft/dk yada altında tutmalıdırlar. Bu 
prosedür gereksiz ACAS II kaçınma önerilerini engellemeyi hedef almaktadır. 

11.5.8.3. Aşağıdaki maddede belirtilen hususlar, kaptan pilotun75 en doğru 
kararı vermesi, manevra için tam yetkili olması ile potansiyel çarpışma riskinin 
önlenmesi gibi yetkilerini azaltmamaktadır.76 

11.5.8.4. ACAS ikazları, uygun pilot tarafından aşağıdaki şekillerde 
kullanılacaktır: 

11.5.8.4.1. Pilotlar77, trafik tavsiyelerine (TA) dayalı manevra 
yapmayacaklardır.78 

11.5.8.4.2. Trafik tavsiyesi (TA) alındığında, pilotlar mümkün olan tüm 
mevcut bilgiyi kullanarak, muhtemel RA’ya hazır olacaktır. 

11.5.8.4.3. Bir çözüm tavsiyesinde (RA) pilotlar; 

• Hava aracının emniyetinin riske79 edilmesi haricinde, derhal 
belirtilen RA’yı uygulayacak80, 

•  Hava trafik kontrol (ATC) talimatı ile tezat teşkil etse bile, belirtilen 
RA’yı uygulayacak, 

• Asla RA’nın tersi yönünde manevra yapmayacak81, 
• Uçuş ekibinin iş yükünün mesaade ettiği ilk fırsatta, mevcut ATC 

talimatı ya da müsaadesinden sapma gerektiren RA olmuşsa, ilgili ATC ünitesine bilgi 
verecek82. 

• Takviye RA’lara uygun manevra değişikliklerini derhal uygulayacak, 
• Kaçınmaları, RA’lara uygun olarak asgari düzeyde yapacak, 
• Kaçınma sona erdiğinde hemen ATC müsaadesine ya da talimatına 

geri dönecek, 
• ATC müsaadesine geri dönüldüğü bilgisini ATC’ye iletecektir. 

                                                
75 Pilotlara potansiyel çarpışma ihtimalini önlemek için dizayn edilmiş ACAS’ın faydalı olabilmesi için, ACAS 
ikazlarının pilotlar tarafından derhal uygulanması gerekmektedir. Operasyonel tecrübeler, pilotların doğru 
müdahalesinin ACAS konusundaki eğitimlerine bağlı olduğunu göstermektedir. 
76 ACAS’ın normal operasyon modu TA/RA’dır. TA-only modu operasyonu, ancak hava aracı performansında 
belirli sıkıntılar yaşandığında ya da pek yaygın olmamakla birlikte, ilgili otorite tarafından istendiğinde 
kullanılabilir.  
77 TA’lar pilotların, durumun farkında olması, tehdit hava aracının görsel tespitine yardımcı olarak potansiyel 
bir RA’ya hazırlıklı olmasını hedeflemektedir. Bazı durumlarda, görsel temas sağlanan hava aracı, TA’ya 
sebep olan tehdit hava aracı olmayabilir. Özellikle geceleri, görsel algı yanıltıcı olabilir. 
78  TA kullanımı konusundaki kısıtlama, sınırlı rota doğruluğu ve görüntülenen trafik bilgisinin irtifa 
değişikliklerin yorumlanmasındaki zorluktan kaynaklanmaktadır. 
79  Stall alarmı, wind shear ve GPWS alarmları; ACAS ikazlarına göre daha önceliklidir. 
80 Bazı durumlarda, görsel temas sağlanan hava aracı, RA’ya sebep olan tehlike hava aracı olmayabilir. 
Özellikle geceleri, görsel algı yanıltıcı olabilir. 
81  ACAS-ACAS koordineli kaçınma durumunda, RA her iki hava aracınında potansiyel çarpışma riskini 
azaltmak için gerekli kaçınmaları hesaplar. Manevralar her iki hava aracı için de, birbirinin tersi yönünde 
olacağından, bir hava aracı alçalma yönünde RA alırken diğeri tırmanma yönünde RA alır. 
82  Pilotlar tarafından bildirilmediği sürece, ATC RA’dan haberdar olamaz. Kaçınmadan haberi olmayan 
kontrolör, ayırma sağlamak için RA ile uyumlu olmayan talimatlar verebilir. Bu nedenle RA nedeniyle ATC 
müsaadesi ya da talimatı uygulanamadığı durumlarda ATC’nin bilgilendirilmesi önemlidir. 
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A7.1.2 

11.5.9. ACAS El Kitabı  
11.5.9.1. Eğer bir RA tavsiyesi, mevcut ATC müsaadesi ile çelişki 

oluşturuyorsa, pilotlar RA’yı uygulamak zorundadır. 
11.5.9.2. ACAS’ın kullanılmaya başlamasından bu yana yaşanan 

tecrübeler, ACAS işaretlerinin doğru şekilde uygulanmasının çok başarılı sonuçlar 
verdiğini göstermektedir. 

11.5.9.2.1. Gereksiz sorgulamalar nedeniyle ATC gözetim sistemlerinin 
olumsuz yönde etkilenmesini engellemek maksadıyla, ACAS kalkıştan hemen önce aktif 
konuma (TA-only ya da TA/RA mode) getirilmeli, inişten sonra pisti terk edişini müteakip 
derhal kapatılmalıdır. Ancak, yüzey hareketleri takip sistemlerinin (A-SMGCS) olumsuz 
yönde etkilenmemesi için transponder, park yerine kadar ya da kalkışlar için motor 
çalıştırdıktan hemen sonra açık konumda tutulmalıdır. Bu konuyla ilgili prosedürler, 
işletici şirketler tarafından yayınlanmalıdır83.  

11.5.9.2.2. Uçuş esnasında, ACAS trafik displayi görsel yardım için 
kullanılabilir. Displayde taranacak mesafe, trafiğin durumuna göre değiştirilebilir. 
Örneğin; yoğun trafiğin yaşandığı terminal sahalarında asgari mesafe, düz uçuş 
aşamasında (ACC safhasında) ve alçalma tırmanma yaparken azami mesafe seçilebilir. 

11.5.9.2.3. ACAS’ın normal operasyon modu TA/RA’dır. Hava 
araçlarının yakın uçurulması gerekmesi, uçuşta yaşanan bazı özel arızalar, hava 
aracının ya da operatörün uçuş manuelinde belirtilen kısıtlamalar gibi durumlarda, varsa 
ilgili ülke tarafından yayınlanan durumlarda TA-only mode kullanılabilir. 

11.5.9.2.4. TA/RA modda iken oluşan RA tavsiyesinin, pilot tarafından 
uygulanmaması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bir hava aracı oluşacak RA’yı 
uygulamayacaksa ya da TA-only modda ise, diğer hava aracında bulunan ve TA/RA 
modda olan ACAS, tehlikeli yakınlaşmayı çözmek için azami hassasiyet gösterir. 

11.5.9.3. Muhtemel bir önleme girişiminde, sivil hava aracı RA’ya dayalı 
manevra yapabilir ve bu durum önleme yapan hava aracının pilotu tarafından düşmanca 
bir tavır olarak algılanarak, bir girişimde bulunmasına sebep olabilir. 
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4.3.5.3.3 

11.5.10. ANNEX 10 Cilt IV 
11.5.10.1. 1 Ocak 2014 tarihinden sonra, yeni ACAS kurulumlarında, kendi 

hava aracının dikey süratini84 takip ederek, RA yönüyle uygunluğunu denetleyecektir85. 
Bir uygunsuzluk belirlendiğinde ACAS, uygunluk denetimini durduracak ve dikey süratin 
yönünü kabul edecektir. 

11.5.10.2. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm ACAS üniteleri yukarıdaki 
maddede belirtilen fonksiyonu karşılayabilecek kabiliyette olacaktır. 

TR AIP 

ENR 
1.9.4 

ACAS 
Kullanım 

Usulleri 

11.5.11. TCAS İşaretlerinin Kullanımı 
11.5.11.1. TCAS ikazları pilotlar tarafından aşağıda belirtilen emniyet 

hususlarına uygun olarak kullanılacaktır: 

• Trafik ikazları (TA’lar) conflict trafiğin görsel tespitine yardım eder 
ve pilotu RA ihtimali için ikaz etmeyi amaçlar. Bu nedenle pilotlar sadece TA’lara 

                                                
83 Gelişmiş Yüzey Hareketleri İzleme ve Kontrol Sistemi (A-SMGCS) ile teçhiz edilmiş hava limanlarında 
transponder kullanım usulleri AIP’de yayınlanmıştır. 
84 Bu durum, RA’nın sadece takip edildiğinde işe yaraması durumunu değiştirerek esneklik kazanmasını 
sağlar. Düzeltilmiş dikey sürat ve yönün ACAS tarafından kabul görmesi, gerektiğinde ters yönde manevra 
RA’sı oluşmasını sağlayabilecektir. 
85 Bu özellik TCAS II v6.04a ve TCAS II v7.0 tarafından karşılanmamakta olup, ancak TCAS II v7.1 
tarafından karşılanabilmektedir. 
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dayanarak hava araçlarına manevra yaptırmayacaklardır. Conflict trafikle görsel 
temas sağlanamaması ve uçağın emniyetinin ihlal edilmek üzere olduğuna 
inanılması hariç, pilotlar tarafından trafik bilgisi istenmemelidir.  

• Pilotların kaçınma ikazlarına (RA) derhal uyması beklenecektir. 
Bir RA durumunda, eğer kaçınma hareketi gerekliyse, conflict trafik aranırken, 
pilotlar TCAS’a uygun manevra yapabilecek hava sahasını da gözle tarayacaktır. 
Bir kaçındırma hareketi için uçuş rotası değişikliği, RA’ya uyum sağlayabilecek 
minimum düzeyle sınırlı olacaktır. 

• Bir RA’ya uyum amacıyla, ATC talimatı veya müsaadesinden 
sapma durumunda; conflict sona erdiğinde pilotlar derhal talimat veya müsaadeye 
geri döneceklerdir. Pilotlar yönüyle (alçalma/tırmanma) birlikte sapma manevrası ve 
sapmanın sona erdiğini mümkün olan en kısa sürede ATC ünitesine bildireceklerdir. 

11.5.12. ATC Ayırma Sorumluluğu 
11.5.12.1. TCAS çarpışmayı önleme parametreleri ATC ayırma değerleri 

ile ilgili olmayıp, sistem standart ATC ayırmasının kaybolması durumunda herhangi 
bir uyarı vermeyeceği gibi trafiklerin birbirine çok yakın pozisyonlarda uçmalarını da 
engellemez. TCAS’ın kullanımı pilot ve kontrolörler’in, hava araçlarının emniyetli 
uçuşu ile ilgili kendi sorumluluklarını değiştirmez. 

11.5.12.2. Pilot tarafından bir RA’ya uygun manevra yapıldığı 
bildirildiğinde, hava trafik kontrolörleri, uçağın kaçınmasına müdahale etmeyecektir. 

11.5.12.3. RA’ya uyum sağlamak amacıyla bir hava aracı, tahsis edilen 
ATC müsaadesinden ayrıldığında, RA manevrası yapan hava aracı ile bu 
manevradan direkt olarak etkilenen diğer hava araçları arasında, kontrolörler’in 
ayırma sağlama sorumluluğu sona erer. Bununla birlikte, eğer şartlar uygun ise 
kontrolörler manevradan etkilenen trafiklere, trafik bilgisi vermek için çaba 
göstermelidir. 

11.5.12.4. Hava trafik kontrolörleri’nin, manevradan etkilenen trafiklerin 
tamamına ayırma sağlama sorumluluğu aşağıdaki durumlarda tekrar başlar: 

• Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri döndüğü 
raporunun kontrolör tarafından teyit edilmesiyle veya, 

• Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri dönmekte 
olduğu raporunun kontrolör tarafından teyit edilmesi ve kontrolör’ün vereceği 
müsaade değişikliğinin pilot tarafından teyit edilmesiyle. 
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11.6. Asgari Emniyet İrtifası İkazı86 (MSAW)87 
11.6.1. MSAW fonksiyonunun kullanımı hakkında yerel talimatlar ve bilgiler, 

aşağıdaki bilgileri içermelidir:  
11.6.1.1. MSAW ikaz oluşumu için uygun olan uçuş tipleri;  
11.6.1.2. Hava sahasında MSAW fonksiyonunun belirlendiği ve 

kullanıldığı sektör ve sahalar; 

                                                
86 Asgari emniyet irtifası ikazı, gözetim datasına bağlı bir ATC sistem fonksiyonudur. MSAW fonksiyonunun 
amacı; kontrollü uçuşların manialara çarpması (CFIT) ihtimali doğduğunda, zamana dayalı ikazlar üreterek, 
hava araçlarının asgari emniyet irtifasının üstünde kalması için, hava trafik kontrolörüne yardımcı olmaktır. 
87  MSAW fonksiyonu; hava aracından gelen basınç irtifasının o bölge için belirlenmiş asgari emniyet irtifası 
altında olup olmadığını denetler. Bir hava aracının irtifasının, belli bir süre (look ahead time) sonra,  o bölge 
için belirlenen asgari irtifa değerinin altına düşeceği hesaplanırsa ya da hali hazırda altında olduğu tespit 
edilirse, görsel ve sesli ikaz ile kontrolörü haberdar eder 
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11.6.1.3. MSAW için belirlenmiş sahalar ve irtifa değerleri; 
11.6.1.4. MSAW’un kontrolörlere gösterim metodu; 
11.6.1.5. Genel olarak, ikaz üretimi için gereken parametreler ve ikaz 

süresi (look ahead time); 
11.6.1.6. Hangi durumlarda ve hangi tip uçuşlarda MSAW fonksiyonunun 

engellendiği.  
11.6.2. Kontrollü uçuşlarda, MSAW ikazı oluştuğunda kontrolör; derhal 

aşağıda belirtilen işlemleri yapacaktır: 
11.6.2.1. Hava aracı vektördeyse, hava aracına acilen gerekli emniyet 

irtifasına tırmanması talimatı verilecek, manialardan kaçındırmak için gerekliyse yeni 
vektör verilecektir. 

11.6.3. Diğer durumlarda; derhal uçuş ekibine MSAW ikazının devreye 
girdiği bilgisine ilave olarak hava aracının seviyesini kontrol etmesi talimatı 
verilecektir. 

11.6.4. Bir MSAW hadisesinde, kontrolör sadece, bir hava aracına yönelik 
istemeden, kontrollü uçuşların manialara çarpması (CFIT)  ihtimali varsa olayı rapor 
edebilir. 

 

                                                
88 Veri yolu başlatma kapasitesi (DLIC) ile ilgili hükümler Annex 10, Cilt II, Bölüm 8’de yer almaktadır. 
89 DLIC kurulumu ile ilgili Global Operational Dala Link (GOLD) (Doc 10037) dokümanı rehber doküman 
olararak kullanılabilir. 
90 Bir FIR birden fazla oturum açma adresine sahip olabileceği gibi, aynı oturum açma adresi birden fazla 
FIR tarafından kullanılabilir. 
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12. VERİ YOLU88 (DATA LİNK) HABERLEŞMESİ BAŞLATMA USULLERİ89 

12.1. Giriş. 
12.1.1. ATS ünitesi tarafından veri yolu haberleşmesi kullanıldığı bilinen bir 

hava sahasına girmeden önce; hava aracının tescil edilmesi için, hava aracı ile ATS 
ünitesi arasında veri yolu haberleşmesi başlatılacak olup, ihtiyaç duyulması haline 
veri yolu uygulamasının manuel başlatılmasına müsaade edilecektir. Bu durum hava 
aracının; otomatik olarak, pilot ya da ATS ünitesi tarafından adres yönlendirme 
yoluyla tescil edilmesini sağlayacaktır. 

12.1.2. ATS ünitesinin oturum açma adresi, Annex 15’de yer aldığı şekilde, 
AIP’de yer alacaktır.90   

12.2. Hava Aracının Tescil Edilmesi 
Veri yolu hizmeti kullanılan sahaya yaklaşan bir hava aracı, geçerli veri 

yolu başlatma talebinde bulunacak olup, ATS ünitesi bu talebi kabul ederek, 
mümkünse bir uçuş planı ile korelasyonu sağlayıp, hava aracı ile bir bağlantı 
başlatacaktır. 
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91 Hava aracının oturum açma telebi, transfer eden ATS ünitesi ile temasa geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, 
her iki ATS ünitesine de kesinti bilgisi iletilecektir. 

12.3. Veri Yolu Kesintisi 
12.3.1. Veri yolu bağlantısının kesintiye uğraması durumunda, veri yolu 

sistemi bu kesintiyi ilgili ATS ünitesi/ünitelerine91 gösterme kabiliyetine haiz olacaktır. 
Ayrıca veri yolu sistemi kesintiden, oturum açma isteğinde bulunan uçuş ekibine de 
iletme kabiliyetinde olacaktır.  

12.3.2. ATS ünitesi, veri yolu bağlantı problemini, mümkün olan en kısa 
sürede çözümlemek amacı ile usuller geliştirecektir. Bu usuller; asgari olarak ilgili ATS 
ünitesi ile veri yolu bağlantı talebinde bulunan hava araçlarını (örneğin ATS ünitesinin 
hava sahasında veya yaklaşmakta olan hava araçları) içermelidir. Eğer mümkünse: 

12.3.2.1. Uçuş planının mevcut olması durumunda; hava aracı tanıtması, 
hava aracı tescili ya da hava aracı adresi teyit edilmişse ve veri yolu başlatma 
talebinde yer alan diğer detaylar uçuş planı ile örtüşüyorsa (farklılıklar tespit edilirse; 
doğru bilgi teyit edilecek ve gerekli değişiklikler yapılacak), 

12.3.2.2. Uçuş planı yoksa; başarılı bir veri yolu bağlantısı için, uçuş veri 
işleme sistemi (FDPS) gerekli bilgiler girilerek bir uçuş planı oluşturulur, 

12.3.2.3. Yeniden veri yolu bağlantısı yapabilmek için gerekli ayarlamalar 
yapılır. 

12.3.3. Hava aracı işleticileri veri yolu bağlantı problemini, mümkün olan en 
kısa sürede çözümlemek amacı ile usuller geliştirecektir. Usuller, pilot tarafından, 
asgari aşağıdaki hususları içermelidir: 

12.3.3.1.  FMS ya da bağlantı kurulan veri yolu cihazında yer alan uçuş 
planının doğruluğu ve tutarlılığı kontrol edilecek, farklılıklar varsa gerekli değişiklikler 
yapılacak, 

12.3.3.2. ATS ünitesi adresinin doğruluğu kontrol edilecek, 
12.3.3.3. Yeniden veri yolu bağlantısı yapılmaya çalışılacak. 
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13. KONTROLÖR-PİLOT VERİ YOLU92 MUHABERESİ (CPDLC)93 

13.1. Giriş 
13.1.1. CPDLC uygulaması, pilot ve kontrolör arasında CPDLC mesaj seti 

aracılığı ile yapılan bir ATC muhaberesidir. 
13.1.2. Bu uygulama; radyo-telefon freyzyolojilerindeki müsaade,bilgi,talep 

mesajlarını94 içermektedir.95 
13.1.3. Kontrolör ve pilot arasında; standart mesaj, serbest mesaj (free text)  

ya da ikisinin de kullanıldığı içeriklerin gönderimi ve alımı mümkün olacaktır. 
13.1.4. ATC ve uçuş sistemleri, görüntülenen mesajların kağıda basımı ve 

gerekliyse belirli periyotlarda kaydedilmesini sağlacaktır. 
13.1.5. Yazıların gösteriminde en azından İngilizce dili kullanılacaktır. 

13.2. CPDLC’nin Kullanılması 
13.2.1. Giriş 

CPDLC uygulaması, ilgili ATC ünitesiyle iletişime geçilebildiğinin 
belirlenmesi amacıyla belli bir süre önce kurulmalıdır. Hava ve yer ünitelerinin nerede 
ve ne zaman CPDLC kullanmaya başlaması gerektiğine dair hususlar AIP’de yer 
almalıdır. 

13.2.2. Hava Aracında CPDLC Kullanımı 
13.2.2.1. Bir ATC ünitesi, bir hava aracından beklenmeyen bir CPDLC 

talebi aldığında, hava aracından yapılan isteğe sebep olan koşullara müteakip, 
gerekli işlemleri belirleyecektir. 

13.2.2.2. Bir ATC ünitesi CPDLC’den gelen bir talebi reddettiğinde, 
nedenini ilgili CPDLC mesajı ile pilota iletecektir. 

13.2.3. ATC Ünitesinde CPDLC Kullanımı 
13.2.3.1. Bir ATC ünitesi CPDLC donanımına sahip olduğu bilinen bir hava 

aracıyla; hava aracı CPDLC bağlantısı yapmamışsa ya da halihazırda CPDLC 
bağlantısı bulunan (önceki) ATC ünitesi tarafından müsaade edilmişse bağlantı 
kuracaktır. 

13.2.3.2. Bir CPDLC talebi bir hava aracı tarafından reddedildiğinde, 
sebebi “NOT CURRENT DATA AUTHORITY” ya da “NOT AUTHORIZED NEXT 
DATA AUTHORITY”, ifadelerinden uygun olanı ile ATC ünitesine bildirilmelidir. Lokal 
uygulamalar, kabul edilmeme sebebinin kontrolöre gösterimini sağlamalıdır. Hava 
aracının başka bir sebeple reddetmesine müsaade edilmemelidir. 

 
13.3. Operasyonel CPDLC mesaj değişimi 

                                                
92 Hava aracının oturum açma telebi, transfer eden ATS ünitesi ile temasa  
geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, her iki ATS ünitesine de kesinti bilgisi iletilecektir. 
ma telebi, transfer eden A 
TS ünitesi ile temasa geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, her iki ATS ünitesine de 
 kesinti bilgisi iletilecektir. 
li usuller genel olarak Doc 4444 Bölüm 12’de belirtilmiştir. Sesli haberleşme ile CPDLC mesaj setleri arasında 
faklı ortamların kullanılması nedeniyle faklılıklar oluşmaktadır. 
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13.3.1. Kontrolör ya da pilot CPDL mesajlarını; standart mesaj, serbest mesaj 
(free text)  ya da ikisinin de kullanıldığı içerikler şekilde düzenleyecektir.96  

13.3.1.1. Mümkün olduğunca; uzun mesaj, çok sayıda müsaade ya da çok 
sayıda talep içeren mesajlar kullanılmayacaktır97. 

13.3.1.2. CPDLC’nin kullanıldığı yerlerde; mesaj için belirlenmiş içerik Doc 
4444 Ek 5’de bulunmaktaysa, bu standart mesaj içeriği kullanılacaktır. 

13.3.1.3. Acil bir durum olmadığı sürece, kontrolör ya da pilot muhabereyi 
CPDLC ile başlatmış ise, cevap CPDLC üzerinden, ses ile başlatılmış ise, cevap 
sesli olarak verilecektir.  

13.3.1.4. CPDLC tarafından gönderilen bir mesajın düzeltilmesi ya da 
açıklanması gerektiğinde; kontrolör ya da pilot, en uygun düzeltme detayları ya da 
açıklamayı yapacaktır98. 

13.3.1.4.1. Henüz cevaplanmamış bir CPDLC mesajını düzeltmek 
için sesli muhabere kullanıldığında; kontrolör ya da pilot “DISREGARD CPDLC 
(mesaj tipi) MESSAGE, BREAK (doğru müsaade, talimat ya da talep)” freyzyolojisini 
kullanacaktır99 

13.3.1.4.2. Yanlış gönderilmiş bir CPDLC mesajı düzeltilirken; doğru 
müsaade, talimat ya da bilginin iletilmesi sırasında her hangi bir karışıklığa sebep 
olunmaması için dikkatli olunmalıdır100. 

13.3.1.4.3. Eğer operasyonel cevaplama gerektiren bir CPDLC 
mesajı sonrasında sesli muhabere ile mutabakat sağlanmışsa; ilgili CPDLC 
diyaloğunu sonlandırmak için ilgili kapatma mesajı gönderilmelidir. Bu ancak mesaj 
alıcısına, sesli muhabereyle, diyaloğu kapatması talimatı ile ya da sistemin mesajı 
otomatik olarak kapatmasına müsaade edilerek yapılabilir. 

13.3.2. Operasyonel CPDLC mesajlarının değişimi 
13.3.2.1. Kontrolör ya da pilot CPDL mesajlarını, önceden belirlenmiş101 

mesaj formatları, düz metin mesajları ya da ikisinin birleşimi kullanarak kurmalıdır. 
13.3.2.2. Mesaj özellikleri, mesajı alan CPDLC kullanıcısı için güvenilir 

mesaj işleme kabiliyetine ihtiyaç duymaktadır. Her CPDLC mesajı iki özelliğe 
sahiptir: İkaz ve Cevaplama. 

 
 

13.3.2.2.1. İkaz 
                                                
96 Önceden belirlenmiş CPDLC mesajları ve kullanım şekilleri için Doc 4444 Ek 5’e bakınız. 
97 CPDLC’nin verimli kullanımı ve yerel işletme prodesürleri ile ilgili hususlar için Hava Trafik Yönetim (ATM) 
Sistemleri için İnsan Faktörü Rehber dokümanına (Doc 9758) bakabilirsiniz. 
98 Kontrolör tarafından müsaade, talimat ya da bilginin düzeltilmesi ile Pilot tarafından daha önce gönderilen 
talep, bilgi ya da cevaplamanın düzeltilmesi için bir takım metotlar uyarlanabilir. 
99 Sesli muhabere ile düzeltme yapıldığı anda; ilgili CPDLC mesajı alıcıya henüz ulaşmamış, alıcıya ulaşmış 
ancak cevaplanmamış ya da alıcıya ulaşmış ve cevaplanmış olabilir. 
100 Örnek: FL290 uçuş seviyesini muhafaza eden ve CPDLC mesajı ile FL350’a tırmanmasına müsaade 
edilen THY123 çağrı adlı hava aracına Kontrolör, bu müsaadeyi sesli muhabere ile düzeltme ihtiyacı duyarsa 
aşağıdaki freyzyolojiyi kullanacaktır: 
THY123. DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310 
101 Önceden belirlenmiş CPDLC mesajları ve kullanım şekilleri için Doc 4444 Ek 5’e bakınız. 
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İkaz özelliği, mesaj alındığında talep edilen ikaz tipini tarif 
etmektedir. İkaz tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

13.3.2.2.2. Cevaplama 
13.3.2.2.2.1. Cevaplama özelliği, sağlanan mesaj içeriğine göre 

geçerli cevaplamayı tarif etmektedir. Cevap tipleri aşağıdaki tablolarda yer/hava 
(uplink) ve hava/yer (downlink) olarak gösterilmektedir. 

13.3.2.2.2.2. Cevaplama için çoklu mesaj elementi gerektiğinde, 
cevap tüm mesaj elemektlerini cevaplayacak şekilde olacaktır. 

Tip Cevap gerekli Geçerli cevap Öncelik 
W/U Evet WILCO, UNABLE, STANDBY,  

NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
ERROR 

1 

A/N Evet AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY,  
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
ERROR 

2 

R Evet ROGER, UNABLE, STANDBY, 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
ERROR 

3 

Y Evet Herhangi CPDLC hava/yer mesajı, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 

4 

N Hayır 
(mantıksal bir 
talep yoksa)  

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
ERROR 

5 

Hava/Yer Mesaj Tipleri 
Tip Cevap gerekli Geçerli cevap Öncelik 
Y Evet Herhangi CPDLC hava/yer mesajı, 

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
1 

N Hayır 
(mantıksal bir 
talep yoksa)  

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT, 
ERROR 

2 

Yer/Hava Mesaj Tipleri 
13.3.2.2.2.3. Birden fazla mesaj cevaplama gerektiriyorsa ve 

cevap tek bir mesaj şeklinde olabiliyorsa, cevap tüm mesajlara uyarlanabilir 
olmalıdır102. 

13.3.2.2.2.4. Birden fazla mesaj içeren bir müsaadenin bir kısmının 
uygulanması mümkün değilse, Pilot “UNABLE” cevap mesajı göndermelidir. 

13.3.2.2.2.5. Birden fazla mesaj içeren bir talebin bir kısmının ya 
da tamamının uygulanması mümkün değilse, Kontrolör “UNABLE” cevap mesajı 
göndermelidir. Geçerli olan müsaade(ler) tekrarlanmayacaktır.  

13.3.2.2.2.6. Bir kısmı mümkün görünen, birden fazla mesaj içeren 
bir talep olduğunda Kontrolör, mesajın tamamı için “UNABLE” cevap mesajı 

                                                
102 Örneğin bir hava aracına CPDLC vasıtasıyla, “CLIMB TO FL 310 MAINTAIN MACH .84” talimatı 
gönderilmişse; bir “WILCO” cevap mesajı yeterli olacaktır. 
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gönderecek olup, mümkünse sebep ya da müsaadenin ne zaman mümkün 
olabileceğini bildirecektir103. 

13.3.2.2.2.7. Bir ya da birden fazla mesaj içeren bir talebin bütün 
içeriklerinin karşılanması mümkün olabilecekse; Kontrolör her bir mesaj içeriğini 
cevaplayacaktır. Bu cevaplama tek bir yer/hava mesajı ile sağlanabilir104.  

13.3.3. CPDLC’nin transferi 
13.3.3.1. CPDLC’nin transferi yapıldığında; sesli muhaberenin de transferi 

aynı anda yapılmalıdır. 
13.3.3.2. Bir hava aracı CPDLC’nin mevcut olduğu bir ATC ünitesinden 

CPDLC’nin mevcut olmadığı bir ATC ünitesine transfer edileceği zaman; transfer 
sesli olarak yapılarak CPDLC sonlandırılacaktır. 

13.3.3.3. Data otoritesinin değişimi ile sonuçlanan CPDLC transferi söz 
konusu olduğunda; kapatma mesajı alınamamış (bekleyen mesajlar) mesajlar varsa, 
CPDLC transfer yapacak kontrolör bilgilendirilmelidir. 

13.3.3.3.1. Cevaplama bekleyen bir hava/yer (downlink) 
mesajı/mesajları varken, kontrolör hava aracını transfer etmek durumunda (mesajı 
cevaplamadan) kalırsa, sistem otomatik olarak kapatma mesajı/mesajları gönderme 
kabiliyetinde olacaktır. Bu durumda, otomatik kapatma mesajının/mesajlarının içeriği 
lokal talimatlarda yayınlanmalıdır. 

13.3.3.3.2. Cevaplamayı bekleyen bir yer/hava (uplink) 
mesajı/mesajları varken, kontrolör cevaplamayı beklemeden hava aracını transfer 
etmeye karar verirse; cevaplanmasını bekleyen mesaj/mesajlar hususundaki 
belirsizliği ortadan kaldırmak için sesli muhabereyi kullanabilir.  

13.3.4. Serbest (Free text) Mesaj İçeriklerilar 
13.3.4.1.  Pilot ve kontrolörlerin serbest mesaj gönderimi105 engellenebilir. 
13.3.4.2.  Serbest mesaj kullanımının ATS otoritesi tarafından uygun 

olduğu değerlendirildiğinde, hava ve yer sistemleri için seçilebilir olacak şekilde 
depolanabilir. 

13.3.5. Acil Durum, Tehlike ve Cihaz Arızası Usulleri 
13.3.5.1. Bir CPDLC acil durum mesajı alındığında, kontrolör mesajın 

alındığını en kısa yoldan teyit edecektir. 

                                                
103 Gerekli olduğunda ayrı bir CPDLC cevap mesajı/mesajları gönderilebilir. 
104 Örneğin birden fazla içeriği olan bir hava/yer mesajı aşağıdaki talepleri içeriyorsa: 
  REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF  

REQUEST CLIMB TO FL350  
  REQUEST MACH 0.84  
Aşağıdaki müsaade ile cevaplanabilir: 
  CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF  
  CLIMB TO FL350  

REPORT MAINTAINING  
  CROSS YYG AT OR AFTER 1150  
  NO SPEED RESTRICTION. 
105 Sesli muhaberenin mümkün olmadığı durumlarda; rutin dışı yada acil durumlarda serbest metin 
kullanımına ihtiyaç olabileceği kabul edilmekle beraber, serbest metin kullanımının desteklenmemesinin 
sebebi yanlış anlama ve karmaşanın önüne geçilmesidir. 
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13.3.5.2. Acil durum yada önemli durum gösteren CPDLC mesajı 

alındığında, yer/hava mesajı “ROGER” şeklinde olacaktır. 
13.3.5.3. Geri bildirim ve/veya operasyonel cevap gerektiren bir CPDLC 

mesajı söz konusu olduğunda; cevap alınamamışsa, pilot yada kontrolör (sistem 
tarafından) uygun bir şekilde ikaz edilecektir. 

13.3.6. CPDLC Arızası 
13.3.6.1. CPDLC arızası tespit edildiğinde; kontrolör ve pilot (sistem 

tarafından) en kısa sürede ikaz edilmelidir. 
13.3.6.2. CPDLC arızası nedeniyle kontrolör veya pilot ikaz edilmişse ve 

CPDLC’nin normale dönmesinden önce muhabere ihtiyacı duyulursa, kontrolör veya 
pilot sesli muhabereyi kullanmaya başlayacak ve mümkünse konuşmaya “CPDLC 
FAILURE” freyzyolojisi ile başlayacaktır. 

13.3.6.3. CPDLC yer sistemlerinin tam arızası durumunda ve 
kontrolörlerin bu bilgiyi tüm uçuculara bildirmek gibi bir ihtiyacı olduğunda “ALL 
STATIONS CPDLC FAILURE” freyzyolojisi ve kendi ATC ünitesi tanıtımı ile birlikte 
bu durumu bildirecektir106. 

13.3.6.4. CPDLC arızası nedeniyle hizmet sesli muhabere ile yürütülmeye 
başlanmışsa; dağıtımı yapıldığı yönünde geri bildirim yapılmamış mesajlar, karşı 
tarafa ulaşmamış olarak kabul edilecek ve sesli olarak iletilecektir. 

13.3.6.5. CPDLC arızası, sesli muhabereye gerek duyulmadan 
giderilmişse; dağıtımı yapıldığı yönünde geri bildirim yapılmamış mesajlar, karşı 
tarafa ulaşmamış olarak kabul edilecek ve CPDLC üzerinden yeniden 
gönderilecektir. 

13.3.7. CPDLC’nin Kontrollü Kapatılması 
13.3.7.1. Haberleşme ağının ya da CPDLC yer sistemlerinin tamamen 

kapatılması planlandığında; devre dışı olduğu süre boyunca etkilenecek 
kullanıcıların uyarılması ve gerekliyse sesli muhabere frekanslarına ait detayları 
içeren bir NOTAM yayınlanmalıdır. 

13.3.7.2. ATC ile iletişimde olan hava araçları, kısa süre sonra meydana 
gelecek CPDLC’nin kontrollü kapatılması hususunda sesli olarak ya da CPDLC 
vasıtasıyla bilgilendirilmelidir. 

13.3.7.3. Kontrolör ve pilot için, CPDLC’nin kullanılamadığı durumlarda 
gerekli donanım (haberleşme sistemleri) sağlanmış olmalıdır. 

13.3.8. CPDLC Mesaj Kaybı 
Bir pilot ya da kontrolör, CPDLC mesaj kaybı olduğu hususunda ikaz 

aldığında aşağıdaki yöntemlerden en uygun olanını uygulayacaktır: 
13.3.8.1. Sesli muhaberede, mesaj içeriğindeki talimat tekrar verilecek ve 

“CPDLC MESSAGE FAILURE” freyzyolojisi ile bilgisi verilecek. 
13.3.8.2. CPDLC’de kayıp mesaj tekrar gönderilecek. 

13.3.9. Pilot Taleplerinin CPDLC ile Gönderiminin Durdurulması 

                                                
106 Talep edilmediği sürece, genel çağrılarda herhangi bir cevaplama yapılmayacaktır. 
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13.3.9.1. Kontrolör bütün hava araçlarından ya da tek bir hava aracından, 
belli bir süre, CPDLC üzerinden talep göndermesini durdurmasını talep edebilir107. 
Bu durumda aşağıdaki freyzyoloji kullanılacaktır: 

((çağrı adı) ya da ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC 
REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(sebep)] 

13.3.9.2. CPDLC gönderiminin devam ettirilmesi ise aşağıdaki freyzjoloji 
ile bildirilecektir: 

((çağrı adı) ya da ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC 
OPERATIONS. 

13.3.10. CPDLC’nin Test Edilmesi 
  CPDLC’nin test edilmesi hava trafik kontrol hizmeti sağlanan hava 

araçları üzerinde olumsuz etki yaratacağından, test öncesi gerekli koordinasyonun 
yapılması gerekir. 

 
 
 
 
 
  

                                                
107 Bu şartlar altında, CPDLC pilotların gerektiğinde bir mesajı cevaplaması, bilgiyi rapor etmesi ile acil 
durum deklare etmesi ya da iptal etmesi için kullanılabilir durumdadır. 
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14. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN YAKLAŞMA KONTROL HİZMETİNDE 
KULLANILMASI 

 

14.1. Genel Gereksinimler 

14.1.1. Yaklaşma kontrol hizmeti için kullanılacak ATS gözetim sistemleri, yaklaşma 
kontrol fonksiyonlarını yerine getirmeye ve sağlanacak hizmete cevap vermeye uygun 
olmalıdır. 

14.1.2. ILS yaklaşmalarını monitör etmek için kullanılacak ATS gözetim sistemleri, 
PANS-ATM Doc4444, Bölüm 6’daki operasyonları karşılayacak kapasitede olacaktır. 

14.2. Fonksiyonlar 

 Durum ekranında sergilenen bilgiler aşağıda sıralanan ilave fonksiyonları yerine 
getirmek için yaklaşma kontrol hizmeti sağlanmasında kullanılabilir: 

14.2.1. İniş trafiklerini, pilota referans verebilen son yaklaşma yardımcılarına vektör 
etmek; 

14.2.2. Paralel pist uygulamalarında, ILS yaklaşması yapan hava araçlarına uçuş 
rotası monitörü sağlayarak, onların, sapmaları muhtemel olan, girilmemesi gereken 
bölgeye (No Transgression Zone-NTZ) girmemeleri için gerekli önlemleri almak108; 

                                                
108 Bkz. PANS-ATM Doc 4444, Bölüm 6, paragraf 6.7 
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14.2.3. İniş trafiklerini, görerek yaklaşmanın tamamlanabileceği bir noktaya, vektör 

etmek; 

14.2.4. İniş trafiklerine, hassas radar yaklaşmasının ya da survelliance radar 
yaklaşmasının başlayabileceği bir noktaya kadar vektör hizmeti sağlamak; 

14.2.5. Pilotlar tarafından uygulanan diğer pilot yaklaşmaları için uçuş rotası 
monitörü sağlamak; 

14.2.6. Aşağıdaki durumlarda ayırma sağlamak: 

14.2.6.1. Birbirini takip eden kalkış trafikleri arasında, 

14.2.6.2. Birbirini takip eden iniş trafikleri arasında, 

14.2.6.3. Bir kalkış trafiği ve takip eden bir iniş trafiği arasında. 

14.3. Yaklaşma Kontrol Hizmetinin ATS Gözetim Sistemleri Kullanılarak 
Verilmesi 

14.3.1. Gelen trafiklerin kontrolünün meydan kontrole devredilmesinden sonra 
ayırmanın devam etmesi için hava araçlarına verilen talimat, tahdit ve sıralama bilgisinin 
devamlı olarak meydan kontrole bildirilmesi için ilgili ATS otoritesi usuller oluşturacaktır. 

14.3.2. Yaklaşma için vektörün başlatılmasından önce veya başlatılmasıyla birlikte, 
yaklaşmanın türü ve kullanılan pist pilota bildirilecektir. 

14.3.3. Bir alet alçalması için vektör edilen bir hava aracına, son yaklaşmasına 
başlamadan önce en az bir defa pozisyonu verilecektir. 

14.3.4. Mesafe bilgisi verilirken, kontrolör mesafenin verildiği nokta veya seyrüsefer 
yardımcısını belirtecektir. 

14.3.5. Kontrolörün talimatları altında yürütülen yaklaşma kontrol hizmetinin, ilk ve 
ara safhaları, hava aracını son yaklaşma rotasına sokmak için, vektörün ilk 
başlatılmasından uçağın son yaklaşmaya girmesine kadar olan bölümleri kapsar ve; 

14.3.5.1. Pilot sorumluluğunda uygulanacak yaklaşmalarda109 son yaklaşma 
rotasına giriş,  

14.3.5.2. Raporların yaklaşmayı görerek tamamlayabileceğini göstermesi, 

14.3.5.3. Survelliance radar yaklaşmasına hazır olduğunda, 

14.3.5.4. Hassas yaklaşma radar kontrolörüne devredildiğinde sona erer. 

14.3.6. Son yaklaşma için vektör edilirken, hava aracını son yaklaşma rotasına 
doğru yaklaştıran bir uçuş başı veya bir seri uçuş başları verilmelidir. Yaklaşma usulünde 
belirtilen süzülüş açısını (glide path) değerini yakalamadan önce, hava aracının son 

                                                
109 “Pilot sorumluluğunda uygulanacak yaklaşma” deyimi; yayınlanmış usullere göre, pilot 
sorumluluğunda uygulanacak yaklaşma türleri için kullanılır. . Radarlı ya da hassas yaklaşmalar (PAR, GCA 
vb.) kontrolör sorumluluğunda yapılmaktadır. Ülkemizde, sivil havacılık faaliyetlerinde radar ya da radarlı 
hassas yaklaşma usulü uygulanmamaktadır. 
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yaklaşma rotasına düz uçuşta girmesini sağlayan ve son yaklaşma rotasını 45 derece veya 
daha az bir yaklaşma açısıyla kesen bir son vektör başı tahsis edilecektir110. 

14.3.7. Uçağa son yaklaşma rotasını kat ettirecek şekilde bir radar vektörü 
verilmişse, nedeni pilota bildirilecektir. 

14.4. Son Yaklaşma Yardımcısına Pilot Sorumluluğunda Uygulacak Vektör 

14.4.1. Pilot sorumluluğunda uygulanacak (ILS, NDB, VOR vb.) için, ilgili seyrüsefer 
yardımcısının son yaklaşma rotasına girmesi için vektör edilen bir hava aracından, son 
yaklaşma rotasına giriş raporu istenecektir. Eğer mümkünse, yaklaşma müsaadesi pilot 
son yaklaşma rotasına girişi rapor etmeden önce verilmelidir. Vektör normal olarak, hava 
aracı kendisine verilen son başı terk edip son yaklaşma rotasına girdiğinde biter. 

14.4.2. Yaklaşma müsaadesi verildiğinde hava aracı, yaklaşma usulünde belirtilen 
glide path değerine ulaşılıncaya kadar kendisine tahsis edilen seviyeyi muhafaza 
edecektir. ATC hava aracının, glide path’a aletli yaklaşma usulünde belirtilen değerden 
farklı bir seviyede ulaşmasına ihtiyaç duyarsa; pilota, belli bir seviyeyi glide path’a establish 
olana kadar muhafaza etmesi talimatı verecektir. 

14.4.3. Yaklaşma kontrolörü, uçağın sorumluluğu meydan kontrole devredilmedikçe 
son yaklaşma hattındaki trafikler arasında gerekli ayırma değerini devam ettirmekten 
sorumludur. 

14.4.4. Son yaklaşma hattındaki arkadaki hava aracının meydan kontrole devri 
anlaşma mektuplarında açıklandığı gibi yapılacaktır. 

14.4.5. Hava aracının muhaberesinin meydan kontrole devri,  iniş müsaadesi ya da 
ilave talimatlar alabilmesine yetecek kadar zaman önce ya da noktada yapılacaktır. 

14.5. Görerek Yaklaşma İçin Vektör111 

14.5.1. Rapor edilmiş bulut tavanı, minimum radar vektör irtifasının (MRVA) üstünde 
ise ve meteorolojik koşullar yaklaşmanın ve inişin görerek tamamlanabileceği konusunda 
kayda değer bir garanti sunuyorsa, kontrolör hava aracına görerek yaklaşma için vektör 
başlatabilir. 

14.5.2. Görerek yaklaşma müsaadesi, ancak pilot meydanı ya da öndeki hava 
aracını gördüğünü rapor ettiğinde verilecektir. Normal olarak bu saatte de vektör bitirilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
110 Bağımsız paralel pistlere yapılan radar vektörü ve uçuş seviyesi gereksinimleri ile ilgili olarak bkz. 
PANS-ATM Doc4444, Bölüm 6, paragraf 6.7.3.2 ve 6.7.3.2.3 
111 Ayrıca bkz. PANS-ATM Doc4444, Bölüm 6, paragraf 6.5.3 
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14.6. Genel Müdürlük Talimatı 
Radarlı yaklaşma hizmetinin sağlanması aşamasında trafiklerin, Ülkemiz 

AIP’sinde ilan edilmiş ILS veya ILS-DME usullerinde tanımlanmış GP intercept noktası 
ve irtifasına göre son yaklaşma hattına vektör edilmeleri mümkündür. Optimum 
kriterlerin sağlanması açısından bahse konu trafiklere, GP intercept noktasının en az 2 
NM gerisinde LLZ hattını yakalayacak (establish)  şekilde, pozisyonuna göre uygun 
irtifada ve düz uçuşta, son yaklaşma hattı veya ILS korsu ile maksimum 45º açı farkı 
sağlayacak nitelikte vektör verilmesi gerekmektedir.  

Aksi halde, yüksek kalan veya aynı irtifada GP intercept noktası ya da önüne 
vektör edilen trafiklerin GP yayınını yakalayarak optimum alçalma yapmaları mümkün 
olamamakta, kalan mesafede iniş yapabilmek için sorumlu pilotun alçalma varyosunu  
artırması gerekmektedir.  

Bu durum, stabil olmayan bir alçalmayı zorlamakta,  hızı ve yakıt sarfiyatını 
artırmakta, ILS’e establish olana kadar geçecek sürede yapılan yüksek varyolu alçalma 
nedeniyle GPWS’den (Ground Proximity Warning System) “sink rate” benzeri ikazlar 
alınabilmekte; teker koyma mesafesinin uzaması ile  pas geçme ihtimalini 
kuvvetlendirerek aynı zamanda yolcu konforunun olumsuz yönde etkilenmesine de 
neden olabilmektedir.  

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen örnekler ile dikkat edilmesi gereken hususlar 
detaylandırılmıştır.  

Örneklerde; ilan edilmiş hassas yaklaşma usulündeki GP intercept noktası 10 
NM, GP açısı 3º olarak alınmıştır112.  

Öncelikle, optimum kriterlerin sağlanması açısından, uçağın LLZ hattına 
establish olacağı pozisyonun, pist merkez hattı uzantısında THR’ye göre en az 12 
NM’de, irtifasının ise GP intercept irtifası olacak şekilde planlanması gerekmektedir. 
(bkz. Senaryo 1)  

Sıralama, uçağın istenen noktada beklenen irtifada olmayarak yüksek kalması, 
olumsuz hava koşulları nedeniyle pilotun vektör talimatlarını tam olarak 
uygulayamaması gibi nedenlerle THR’ye göre 12 NM’in ötesine de vektör planlanabilir.  

Bununla birlikte, pilot tarafından talepte bulunulması ve Senaryo 2’de 
detaylandırılan şartların sağlanması halinde GP intercept noktasının önüne kısa vektör 
uygulaması yapılabilir.  

Yukarıda ifade edilen bilgiler kapsamında son yaklaşma hattına planlanan 
vektörde hesaplanacak optimum irtifalar, ancak terminal sahanızda ilan edilmiş MRVA 
değerlerinin uygun olması halinde kullanılabilir.  

Radarlı yaklaşma kontrol hizmeti sağlanan trafiklerin ilan edilmiş MRVA 
değerlerinin altındaki irtifalara serbest kılınarak son yaklaşma hattına vektör 
edilmesi mümkün değildir.  

Vektör uygulamalarında; pilotun gerekli iniş hazırlıklarını ve kontrollerini 
yapabilmesi açısından son yaklaşmaya başlamadan önce113 en azından bir kez 
THR’ye göre pozisyon bilgisi verilmesi gerekmektedir.  

                                                
112 GP 3º (tan 3º = 0.0524), 1 NM’de kat edilecek seviyenin bulunabilmesi için 6076 sabit sayısı ile çarpılır, 
(0.0524 x 6076= 318.4 Feet/NM) 
113 THR’ye göre pozisyon bilgisi son yaklaşma başı ile birlikte verilebilir. 
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Ayrıca, optimum alçalma profillerinin zorlanarak stabil olmayan yaklaşma 
ihtimalinin engellenmesi açısından “uçağın pozisyonuna göre optimum seviyesinin 
hesaplanması” yöntemi örneklendirilmiştir. (bkz. Senaryo 3) 

SENARYO_1;  Öncelikle yapılması gereken uygulama 
THR Elevation ; 100 ft GP açısı ; 3º GP Intercept Noktası ; 10 NM GP Intercept 

İrtifası ; 100 ft + (tan3º * 10NM * 6076) = 3300 ft 

 
Vektör verilirken, planlamanın GP intercept  noktasının en az 2 NM gerisinde LLZ 

hattını yakalayacak (establish)  şekilde yapılması gerekmektedir. Son vektör için 
maksimum 45º’lik açı farklılığı uygulanmalıdır.  

Her iki trafiğin de 12 NM’e vektör edilmesi halinde 30º ila 45º arasındaki farklılık 
şekilde görülmekte olup, “y” mesafesi “x” mesafesinden büyük olmak zorundadır.  

Bu örnekte, uçağın 12 NM’deki irtifası; GP 3º için ilan edilmiş intercept irtifası 
3300 ft olmalıdır.  

İrtifalar, terminal sahanızda ilan edilmiş MRVA değerlerinin uygun olması halinde 
kullanılabilir. Radarlı yaklaşma hizmeti sağlanan trafiklerin ilan edilmiş MRVA 
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değerlerinin altındaki irtifalara serbest kılınarak son yaklaşma hattına vektör edilmesi 
mümkün değildir. 

 

SENARYO_2;  Kısa vektör uygulaması,  
THR Elevation ; 100 ft GP açısı ; 3º GP Intercept Noktası ; 10 NM GP Intercept 

İrtifası ; 100 ft + (tan3º * 10NM * 6076) = 3300 ft 

 
GP intercept noktasının önüne kısa vektör uygulanabilmesi için öncelikle pilot 

tarafından talepte bulunulması gerekmektedir.  

Sonrasında ise, uygulama yapabilmek için,  

a-  MRVA değerlerinin intercept planlanan nokta için hesaplanan irtifaya alçalma 
imkanı sağlayacak nitelikte olması,  

b-  ILS alçalmasında ilan edilmiş GP açısısın 3.2º’den yüksek olmaması,  

c-  Son yaklaşma hattı veya ILS korsu ile maksimum 30º açı farkının 
uygulanması,  

d-  Son vektörün, pist merkez hattının uzantısında, THR’ye göre en az 7 NM’de 
LLZ hattını yakalayacak şekilde verilmesi,  

e-  THR’ye göre 7 NM’den kısa mesafelere kısa vektör planlanmaması 
gerekmektedir.  

Uçağın 7 NM’deki irtifası; THR elevation ile 2 NM düz uçuş çıkıldığında kalan 5 
NM mesafenin ilan edilmiş GP açısına göre (3.2º’den fazla olmaması gereklidir) 
hesaplanması ile bulunur. (Bu örnekte, 100 ft + 1600 ft = 1700 ft )  
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İrtifalar, terminal sahanızda ilan edilmiş MRVA değerlerinin uygun olması halinde 
kullanılabilir. Radarlı yaklaşma hizmeti sağlanan trafiklerin ilan edilmiş MRVA 
değerlerinin altındaki irtifalara serbest kılınarak son yaklaşma hattına vektör edilmesi 
mümkün değildir. 

SENARYO_3; Uçağın pozisyonuna göre optimum seviyesinin hesaplanması yöntemi,  
THR Elevation ; 100 ft GP açısı ; 3º GP Intercept Noktası ; 10 NM GP Intercept 

İrtifası ; 100 ft + (tan3º * 10NM * 6076) = 3300 ft 

 
 Örnekteki  şekilde uçağa, TMA giriş noktasından itibaren vektör verildiği; 
planlamanın GP intercept noktasının en az 2 NM gerisinde LLZ hattını yakalayacak 
(establish)  şekilde, son vektör için maksimum 45º’lik açı farklılığı uygulanarak yapıldığı 
görülmektedir.  

 Bu durumda uçağın TMA giriş noktasındaki irtifası, THR irtifasına   2 NM düz 
uçuş çıkıldığında kalan 33 NM’in 300 ft/NM ile çarpılmasıyla bulunan değerin 
eklenmesiyle hesaplanabilir114.  

 Trafiğin TMA giriş noktası ismiyle tanımlanan noktada hesaplanan 10000 
Feet’in üzerinde olması halinde, pilotun seviye kaybedebilmek için optimum alçalma 
oranı üzerinde yüksek varyolu alçalma tercih etmek zorunda kalacağı, bu tercih 
nedeniyle yüksek hızda olacağı, kontrolör tarafından verilebilecek hız tahditlerini 
uygulamakta zorlanacağı ve stabil olmayan bir yaklaşma yöntemiyle alçalma 
yapabileceği hususları hatırda tutulmalıdır.  

 Pozisyona göre optimum seviyelerin bilinmesi aşamasında, her bir uçak için 
ayrı ayrı hesap yönetimi yerine hava trafik personelinin geçmişe dönük vektör 
uygulamaları referans alınabilir. Bu uygulamalarda, TMA girişnoktalarından sonra kat 
edilen mesafeler ortalama değerler olarak kabul edilebilir.  

                                                
114 THR İrtifası + 9900 Feet (33 * 300) = 10000 Feet 
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 Bulunacak irtifalar, ancak, ilan edilmiş yol minimaları ve/veya MRVA 
değerlerinin uygun olması halinde kullanılabilir. 

 
 

15. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN MEYDAN KONTROL 
HİZMETLERİNDE KULLANILMASI115 

15.1. Fonksiyonlar 
15.1.1. İlgili ATS otoritesi izin verdiğinde ve yine ilgili ATS otoritesi tarafından 

açıklanan şartlara bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmek için meydan kontrol 
hizmetlerinde ATS gözetim sistemleri kullanılabilir: 

15.1.1.1. Son yaklaşmadaki hava aracına uçuş rotası monitörü sağlamak, 
15.1.1.2. Meydan çevresindeki diğer hava araçlarına uçuş rotası monitörü 

sağlamak, 
15.1.1.3. Birbirini takip eden kalkışlar arasında ayırma kriterlerini tesis etmek, ve 
15.1.1.4. VFR hava araçlarına seyrüseferlerinde yardımcı olmak. 

15.1.2. “Emergency” gibi özel durumlar olmadığı sürece ve aksi bildirilmedikçe, özel 
VFR uçuşlara vektör verilmeyecektir. 

15.1.3. VFR uçuşlar vektör edilirken, söz konusu hava aracının aletli meteorolojik 
koşullar içine girmemesine dikkat edilecektir. 

15.1.4. İlgili ATS otoritesi ATS gözetim sistemlerinin meydan kontrol hizmetleri 
amacıyla kullanılması için koşulları ve yöntemleri açıklarken eldeki bilgilerinin varlığının ve 
kullanımının, meydan trafiğinin gözlemlenmesini engellememesine dikkat edecektir. 

15.2.  ATS Gözetim Sistemlerinin Yer Hareketlerinde kullanılması116 
15.2.1. Genel Şartlar 

15.2.1.1. SMR'lar, meydan görüşü, trafik yoğunluğu ve meydanın konumu gibi 
belirli kriterler bakımından meydanların gereksinimlerine ve çalışma şartlarına uygun 
olmalıdır. 

15.2.1.2. SMR sistemleri manevra sahasındaki tüm hava araçları ve vasıtaların 
temiz ve şüphe bırakmayacak şekilde görüntülenmesini sağlayacaktır. 

15.2.1.3. Hava araçları ve vasıtaların pozisyon göstergeleri sembolik ya da 
sembolik olmayan formlar içinde sergilenebilir. Etiketlerin sergilendiği yerlerde hava 
araçlarının ve vasıtaların tanımlarını manüel ya da otomatik olarak eklemek imkanı 
bulunmalıdır. 

15.2.2. Fonksiyonlar 

                                                
115 Meydan trafiğinin kontrolü temelde meydan kontrolörünün manevra sahası üzerinde ve meydan görüş 
sahası içindeki trafiği gözlemlemesine dayanır. 
116 Yüzey hareketleri rehber ve kontrol sistemleri (SMGCS) için gereken kriterler Annex 14, Volume l, Bölüm 
9'de bulunmaktadır. Yüzey hareket radarı (SMR) ve diğer gelişmiş fonksiyonlar ile ilgili bilgiler, Yüzey 
Hareketleri Rehber ve Kontrol Sistemleri (SMGCS) Dokümanı (Doc 9476) ve Gelişmiş Yüzey Hareketleri 
Rehber ve Kontrol Sistemleri (A-SMGCS) dokümanında (9830) yer almaktadır. 
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15.2.2.1. SMR, manevra sahasındaki trafiğin ve manevra sahasının görülmeyen 

parçaların gözlemlenmesini sağlamak için kullanılmalıdır. 
15.2.2.2. SMR ekranında sergilenen bilgiler aşağıdakilerde yardımcı olarak 

kullanılabilir: 
15.2.2.2.1. Manevra sahası üzerindeki hava araçları ve vasıtaların verilen 

izin ve talimatlara uyup uymadıklarını monitör etmek. 
15.2.2.2.2. İniş ve kalkışlardan önce pistin trafikten temizlenmiş olduğunu 

saptamak. 
15.2.2.2.3. Manevra sahasındaki ve yakınındaki ilgili yerel trafik hakkında 

bilgi sağlamak. 
15.2.2.2.4. Manevra sahasındaki hava araçlarının ve vasıtaların konumunu 

saptamak. 
15.2.2.2.5. Pilot tarafından talep edildiğinde ya da kontrolör ihtiyaç 

duyduğunda, takip edilecek taksi yolları hakkında yön bilgisi vermek. Emergency gibi özel 
durumlar haricinde, bu tip bilgiler uçuş başı talimatı şeklinde verilmeyecektir.  

15.2.2.2.6. Emergency vasıtalara tavsiye ve yardım sağlamak. 
15.2.3. Hava Aracının Tanımlaması 

ATS gözetim sistemlerinin kullanıldığı yerlerde hava araçları, aşağıdakilerin biri 
ya da birkaçı ile tanımlanabilir: 

15.2.3.1. Belirli bir pozisyon göstergesini; 
15.2.3.1.1. Kontrolör tarafından gözlemlenen hava aracı pozisyonuyla; 
15.2.3.1.2. Pilot tarafından verilen pozisyonla, 
15.2.3.1.3. Durum ekranında sergilenen tanımlanmış bir pozisyon 

göstergesiyle örtüştürerek. 
15.2.3.2. İlgili ATS otoritesi tarafından izin verildiğinde tanımın devriyle, ve 
15.2.3.3. İlgili ATS otoritesi tarafından izin verildiğinde otomatik tanım usulleriyle. 
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16. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN UÇUŞ BİLGİ HİZMETİLERİNDE 
KULLANILMASI117 

16.1. Fonksiyonlar 
Durum ekranında görüntülenen bilgiler, tanımlanan hava araçlarına: 
16.1.1. Kaçınma işlemine ilişkin tavsiyeler veya önerileri ve tanımı yapılan hava 

aracının rotasında çarpışma tehlikesi yaratacak şekilde yaklaştığı gözlenen hava 
araçlarıyla ilgili bilgileri, 

16.1.2. Kötü hava durumunun mevcut olduğu sahaların çevresinden en iyi şekilde 
nasıl dolaşılacağına pilota tavsiye vermek için, belirgin meteorolojik oluşumların yerleriyle 
ilgili bilgileri, 

16.1.3. Seyrüseferlerinde yardımcı olacak bilgileri sağlamak amacıyla kullanılabilir. 
 

17. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ AVANTAJLARI 

 
17.1. İniş, kalkış ve transit trafikler arasındaki ayırmalar manuel kontrole göre çok çok 

düşüktür.  
17.2. Gerektiğinde pozisyon bilgisi vererek hava araçlarına seyrüseferlerinde yardımcı 

olunabilir. 
17.3. Vektör (yönlendirme) ile trafik hızlandırılabilir. 
17.4. Askeri trafiklere kontrollü hava sahalarında yardımcı olunabilir. 
17.5. Emergency durumdaki trafiklere yardımcı olunabilir. 
17.6. Normal rotalarından uzaklaşan trafikler tekrar rotasına döndürülebilir. 
17.7. Kalkış yapan trafikler tercih ettikleri seviyelere hızlı bir şekilde tırmandırılabilir 

(gerektiğinde vektör ile) 
17.8. İniş yapacak trafikler transitlerden kolayca ayrılarak alçalmaları sağlanabilir. 
17.9. Olağanüstü durumlarda (emergency, hi-jack, radio failure, türbülans vb) 

ayırmalar kolayca arttırılabilir. 
 
 
 

                                                
117 Uçuş bilgi hizmeti sağlanmasında ATS gözetim sisteminin kullanılması, hava aracının kaptan pilotununun 
sorumluluklarını değiştirmez ve uçuş planının değiştirilmesi teklif edildiğinde son karar verme yetkisi kaptan 
pilottadır. 
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III. BÖLÜM VEKTÖR 
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1. ASGARİ RADAR VEKTÖR İRTİFASI (MRVA) 

1.1. MRVA’in Belirlenmesi 
1.1.1. Antenden 20 NM içinde  
Minimum vektör irtifaları; hava aracı pozisyonundan 3 NM içinde (hava aracı 
merkez olmak üzere 3NM yarıçap içerisinde) arazinin üzerinde, en az 1000 ft.’lik 
emniyet payı sağlar. 
1.1.2. Antenden 20 NM dışında 
Minimum radar vektör irtifaları radar performans diyagramlarına göre seçilmiştir. 

1.2. MRVA’in Kullanımı 
İnişe gelen bir hava aracı, hangi MRVA dilimi içerisinde bulunuyorsa o değere 
kadar alçaltılabilir.  
Kalkış yapan bir trafik bir sonraki MRVA dilimine girmeden önce, o dilimin MRVA 
değerini almış/geçmiş olmalıdır. 
 
 

1.3. Esenboğa MRVA 
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1.4. Menderes MRVA 

 
1.5. Atatürk MRVA 
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1.6. Antalya MRVA 

 
1.7. Milas Bodrum MRVA 
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1.8. Dalaman MRVA 

 

1.9. Trabzon MRVA 
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2. VEKTÖR TEKNİKLERİ 

2.1. Giriş 
2.1.1. Vektör ile ilgili kesin olarak doğru bir takım yöntemler sunmak çok zordur. 

Ancak tecrübeler sonunda ortaya konulan çözümler mevcuttur. Aşağıda bahsedilen 
yöntemlerin kullanımı ya da nerelerde kullanılacağı çalışan kontrolörün karar vermesi 
gereken bir durumdur. Yani çözüm tekniği; trafiğin durumu, hava sahasındaki tahditler, 
hava sahasının yapısı gibi bir çok veri nedeniyle farklı olabilir. Vektör tekniğinde tek bir 
doğru yoktur.  

2.1.2. Kullanılacak olan vektör tekniğinde kontrolör, hava trafik emniyeti başta 
olmak üzere, trafiğin etkin ve hızlı akışını sağlamayı amaç edinmelidir. 

2.1.3. Alçalma veya tırmanmadan dolayı yeterli ayırma sağlamak için bir hava 
aracına vektör verilecekse, mümkünse alçalma ya da tırmanma talep etmiş olana 
vektör verilmelidir. 

2.1.4. Bir uçağa, radar vektörü için uçuş başı verirken aşağıdakiler göz önüne 
alınmalıdır: 

2.1.4.1. Dönüş Açısı: Ne kadar büyük bir açı ile dönüş verilirse o kadar 
geniş bir hava sahasına ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki şekilde altı farklı dönüş açısının 
gerektirdiği alan gösterilmiştir. 

 

2.1.4.2. Sürat (Yer Sürati):Yüksek yer sürati, dönüş arkının yarı çapını 
artırır. Yer Süratinde meydana gelen artış, yapılan dönüşün saha genişliğini 
artıracaktır. Yani hava aracı daha geniş bir sahaya ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle 
yüksek süratteki hava araçları daha geniş açıda dönüşler yaparlar. Yüksek yer süratine 
sahip hava araçlarına, yavaş yer süratine sahip hava araçlarına nazaran daha erken 
dönüş talimatı verilmelidir. Aşağıdaki şekilde A hava aracı B’den daha süratlidir. 
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2.1.4.3. Rate of Turn (Dönüş Hızı): Bir uçağın, standart olarak 1 saniyede 
3 derecelik dönüşler yaptığı kabul edilir. Bununla beraber, kontrolörlerin bu pratik 
bilgiden bazı sapmaların olabileceğini bilmeleri ve vektör verirken de bu hususu göz 
önünde bulundurmaları gereklidir. Örneğin jet motoruna sahip hava araçları yüksek 
irtifalarda 1.5 ya da 2 derece dönebilirler ve eğer buna bir de uçağın yüksek süratini 
de eklersek dönüş açısı daha da geniş olabilir. Diğer taraftan yüksek performanslı 
askeri savaş uçakları düşük seviyelerde uçarken 3 dereceyi de aşan dönüşler 
yapabilirler ki bu, keskin başlı dönüşler anlamına gelir. 

2.1.4.4. Zaman Aralığı: Kontrolörün uçağa dönüş talimatı vermesi ile 
pilotun dönüşe başlaması arasında her zaman bir gecikme olacaktır. Bu durum 
aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelmektedir:  

2.1.4.4.1. Talimatı verinceye kadar geçen süre, 
2.1.4.4.2. Pilotun harekete geçme süresi ve manuel ya da oto pilotla 

talimatı girerken geçen süre, 
2.1.4.4.3. Hava aracının verilen bu dönüş talimatını uygulamaya 

başlama (gövde büyüdükçe bu süre de büyük olur) süresi. 
2.1.5. Bir radar vektörü verilirken; 

2.1.5.1. Kontrolör; hava aracının bulunduğu uçuş başına yakın uçuş 
başları tahsis ederken, yeni bir uçuş başı vermeden önce, hava aracının o andaki uçuş 
başını bilmelidir. Özellikle küçük uçuş başı değişikliklerinde rüzgarın sürükleme etkisini 
anlayabilmek için uçuş başını bilmek önemlidir.118 

2.1.5.2. Dönüş açısı kullanıldığında hava aracının o andaki uçuş başını 
bilmek gerekmez. Belirli sayısal derecelerle bir uçağı sağa ya da sola çevirmek uçağı 
sürüklenmeye bakmadan sağa ya da sola döndürecektir. 

                                                
118 Örneğin hava aracının (şiddetli yan rüzgar nedeniyle 085 olan) uçuş başını bilmiyoruz ve uçtuğu 
hava koridorunun açısının 075 olduğunu biliyoruz. Eğer kontrolör uçağa sağa 080 uçuş başına dönmesi 
talimatını verirse trafik 355 derecelik bir dönüş yapmak zorunda kalır. 
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2.1.6. Vektör sayısını minimuma indirmek için, hava aracı en uygun olan 

zamanda, bulunduğu pozisyondan bir SSY cihazına veya bir noktaya direk uçması 
talimatı verilebilmelidir. Böylece kontrolör de vektörden kaynaklanacak ekstra 
sorumluluktan kurtulacaktır. (Örn. “TCLAB bulunduğunuz pozisyondan direkt BEY’ye 
uçun”)  

2.1.7. Vektör pek çok durumda kontrolörün iş yükünü artırır. Bu yüzden çok 
dikkatle uygulanmalı ve ancak gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır. 

2.2. 60’da 1 Tekniği 
Rüzgarsız bir havada, bir 
hava aracını radar vektörü ile 
bir noktaya vektör etmek 
istediğinizde bu kural size 
yardımcı olabilir. Genel olarak 
%98 doğru sonuç alınabilir.
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 Bir hava aracı, belirlenmiş bir noktaya S=60 NM mesafede, bir uçağa vermiş 
olduğunuz vektör açısı (a) kadar mesafe (D) uzağından geçer. Bir hava koridorunda 
uçmakta olan bir uçağı 10 derece sola çevirirseniz 60 NM sonra trafik, merkez hattının 
10 NM uzağından geçer. Uçağı 60 NM için, her ihtiyaç duyduğunuz 1 NM için 1 derece 
sola çevirmelisiniz. (rüzgarın etkisi olmaması durumunda)  
 Aşağıdaki tabloda 10 derece farklı vektörün sonunda uçağın merkez hattının 
yaklaşık kaç NM uzağında olacağını tablo olarak görebilirsiniz: 

Mesafe S NM Sapma S NM 

60 10 

50 8 

40 6 

30 5 

20 3 

10 1.5 

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 10 derecelik farklı vektör 30 NM’da 
yaklaşık 5 NM’lik bir fark oluşturur. Eğer sizin 30 NM’da 10 NM’lik bir sapmaya 
ihtiyacınız olacaksa, vektör açınızı iki katına çıkarmanız gerekmekte 10 derece yerine 
20 derecelik bir vektör vermeniz gerekecektir.  
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 Örnek: Bir uçağın 40 NM içerisinde, bir sahadan kaçınması için, mevcut uçuş 
rotasının 20 NM solundan geçmesi gerekmektedir. Uçağa vermeniz gereken vektör 
farkı asgari ne olmalıdır? 
 Cevap: 60 NM için 20 derecelik bir farka ihtiyacınız olduğuna göre 40 NM için 
20 * 60/40= 30 derecelik bir farka ihtiyacınız vardır. 
Bu yöntemi aşağıdaki durumlarda kullanabiliriz: 

• Kötü hava şartları gibi sahaların etrafından dolaştırmak için seyrüsefer 
yardımında bulunmak için, 

• Trafikleri yasak ve tahditli sahalardan uzak tutmak için, 
• Bilinmeyen bir trafikten kaçındırmak için. (Trafik bilgisinden sonra pilotun trafiği 

takip edememesi ve vektör istemesi gibi durumlarda) 
2.3. Kesişen Rotada Radar Vektörü Kullanmadan Ayırma Sağlama 

 Kesişen rotalarda, gerekli olan radar ayırması kesişme noktasında yeterli olsa 
bile, kesişme noktasından sonra düşmektedir. 

 
 90 derecelik bir açı ile birbirlerini kat eden iki trafik arasındaki ayırma, kesişme 
noktasından sonra yaklaşık olarak %30 oranında azalmaktadır. Diğer açılar için 
aşağıdaki tabloya bakınız:  

Açı Kesişme noktasından sonraki 
ayırma düşme yüzdesi % 

90 - % 30  

60 - % 20  

30 - % 10 

 Kesişen rotalarda aynı hızda bir noktaya yaklaşan iki trafik arasında, bir 
numaralı trafik nokta üzerindeyken aralarında 20 NM’lik bir ayırma söz konusu ise, 
daha sonra bu ayırma düşme eğilimindedir. Örnek olarak her iki trafik aynı noktaya 60 
derecelik bir açı farkı ile yaklaşıyor ise, birinci trafik noktayı geçtikten sonra bu ayırma 
20-(%20*20)=16 NM’a düşecektir. Açının 900 derece olması durumunda ise 20-
(%30*20)= 14 NM olacaktır. 
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 İki uçağın 60 derecelik bir açı ile bir noktaya (CEN) yaklaştığını 
düşündüğümüzde, öndeki trafik (EIN3344) nokta üzerindeyken arkadaki trafik 
(DLH101) 22 NM mesafedeyken  

 
 Bir numaralı trafik noktadan uzaklaştığında aralarındaki ayırma 18 NM’a kadar 
düşmektedir.  

 
2.4. Kesişen Rotada Her İki Uçağa da Vektör Vererek Ayırma 

  Bir noktaya 900 derecelik açı ile yaklaşan ve noktaya olan uzaklıkları aynı olan 
trafikleri ayırmak amacıyla ikisini birden ‘a’ derece sola çevirirsek (bkz. aşağıdaki şekil) 
aralarındaki ayırma (separation) kaç mil olur? 
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Bu yöntemde trafiklere kesişme noktasından kaç NM önce vektör verilmeye başlandığı 
büyük önem taşımaktadır. Buradaki örneğimizde 30 NM öncesinden trafiklerin vektör 
edilmeye başlandığı varsayılmaktadır. 

Vektör Açısı (a) Minimum Ayırma NM 

5 3–4 

10 7 

15 11 

20 15 

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, kesişme noktasından 30 NM önce her iki 
uçağı da 10’ar derece sola çevirdiğinizde aralarındaki ayırma yaklaşık 7 NM 
civarındadır. Basit bir hesaplamayla, trafikler arasındaki ayırma vektör açısının %70’i 
kadardır. Ancak buradaki ayırma trafiklerin birbirlerinin rotasını kat ettiği andaki 
ayırmadır. Bir önceki tekniğe göre, ayırmanın kat edişten sonra düşeceği göz önüne 
alınmalıdır. 5 NM’lik bir ayırmaya ihtiyaç duyuyorsanız, vektör açısı 10 derece 
olmalıdır. 
 Trafiklere vektör vermeye daha sonra başlayacaksanız, beklediğiniz ayırmayı 
sağlamak için, vektör açısını artırmanız gerekmektedir.   
 Emniyet açısından, kesişme noktasına 10 NM mesafeden daha az bir mesafe 
kaldığında bu yöntemin uygulanması tavsiye edilmez.  

• Aşağıdaki örnekte iki trafik aynı noktaya (CEN) eşit uzaklıkta (30 NM) ve 
birbirlerine göre 90 derecelik açı ile yaklaşmaktadır. İki trafik arasında 10 NM’lık asgari 
bir ayırma yapmak amacıyla, her iki uçağı da sola 15 derecelik dönüş ile vektör 
ettiğimizde; 

 
 İki uçağın yeni uçuş rotaları aşağıdaki şekilde olacak ve kat ediş esnasında 
asgari ayırma 10 NM olacaktır. 
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 Trafikler birbirlerini kat ettikten sonra tekrar rotalarına döndürülürler. 

 
• Aynı durumda, iki uçağın aynı noktaya 20 NM kaldığında kaç derecelik bir 

vektör vermemiz gerekir? Bu sefer aksi istikamette, her iki uçağı da sağa vektör ederek 
ayıralım. Mesafe önceki örneğe göre daha az olduğundan vereceğimiz vektör daha 
fazla olmalıdır. Her iki uçağa da sağa 30 derecelik dönüş verirsek; 
  

 
 İhtiyaç duyduğumuz 10 NM’lık ayırmayı sağlamış oluruz.  
 İki trafik arasında 90 dereceden daha az bir açı olduğunda bu yöntemi 
uygulamamız gerektiğinde trafiklere vereceğimiz vektör daha fazla olmalıdır.  

2.5. Kesişen Rotada Tek Bir Uçağa Vektör Vererek Ayırma 
 Hava trafik kontrolörlerinin çoğunluğu, herhangi bir ayırma yapacağı zaman, her 
iki uçağa da vektör vermek yerine, sadece tek bir uçağa radar vektörü vermektedir. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, ikinci uçağın uçuş başını (aşağıdaki 
sebeplerden dolayı) ayırma bitinceye kadar muhafaza etmesi gerektiğidir.  
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• Hava koridorlarının genişliği +/- 5 NM’dir. Hava aracı tam olarak yol merkez 
hattını muhafaza edemeyebilir. 

• Pilot ATC’ye haber vermeden küçük bir meteorolojik oluşumdan dolayı yol 
içinde deviation yapabilir. 

• Hava araçlarındaki FMS (Flight Management System) cihazının hata payı 
yaklaşık % 4 civarındadır.   

  Aşağıdaki örnekte, her iki trafik q kadarlık bir açı ile kesişme noktasına 60 NM 
uzaklıktayken, birinci (A) uçağa  ‘a’ kadar sola bir radar vektörü verirsek  

 
 Trafikler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi bir ayırma ile birbirlerini kat ederler. 
Örneğin 60 derecelik bir açıyla uçan trafiklerden A uçağını sola 20 derecelik bir radar 
vektörü verirseniz, iki trafik arasındaki ayırma 10 NM olur. 

 Vectör 
Açısı (a) 

Track Açısı (q) 

80 60 45 30 

5 4 3 2 1 

10 6 5 4 2 

15 10 7 6 3 

20 15 10 8 4 

25  13 10 5 

30   12 7 

35   14 8 

40    10 

45    12 

  Bu yöntemde, yukarıdaki örnekler için trafiklerin kesişme noktasına 60 NM 
mesafede iken yapılan vektör söz konusudur. Trafiklerin kesişme noktasına 60 NM 
mesafeden daha az bir mesafe kaldığında verilecek vektör açısı daha yüksek olmalıdır.  
 İki uçağın aynı noktaya eşit mesafede olduğu durumlarda, düşük süratte olan 
uçağı yüksek süratteki uçağın üzerine doğru vektör etmek daha doğru olacaktır. Aynı 
örnekte iki uçağın noktaya uzaklığının eşit olmadığı durumlarda arkadaki uçağa vektör 
verilmesi daha uygundur. 
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2.6. Radar Vektörüne Rüzgarın Etkisi 
 Buraya kadar açıklanan radar vektör tekniklerinde rüzgar etkisi 
hesaplamalara  katılmamıştır. Unutulmamalıdır ki, radar vektöründe uçan hava 
araçlarına rüzgarın, yönü ve derecesine bağlı olarak, büyük etkisi vardır.  

 
 Örneğin bir B747 için 50 kts’lık rüzgarın yüksek seviyede 500 kts süratle 
uçarken çok büyük bir etkisi yoktur. Etki yaklaşık olarak (rüzgarın hızı/uçağın hızı) = 
%10 civarındadır. Ancak yaklaşma safhasında uçağın hızı yaklaşık 200 kts 
olacağından 50/200= %40’lık önemli bir etkisi olacaktır. 
 Hangi orandaki rüzgarın etkisi dikkate alınacak derecede önemlidir? Aşağıdaki 
tabloda rüzgar hızının uçağın hızına göre oranı ve radar vektörü yaparken göz önüne 
alınması gereken önemi yer almaktadır. 
 

Etki = (rüzgar 
hızı / uçak hızı)  

Etki 
sınıflandırması  

0.25  Çok Güçlü  
0.20  Güçlü  
0.15  Önemli  

SÜRÜKLENME AÇISI 
 Sürüklenme açısı, pilotun bir uçuş başını muhafaza ederken, ya da 
dönüşlerinde maruz kalacağı etkidir. Rüzgarın yönü ve hızının sürüklenme açısına 
olan etkisi önemlidir.  
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Rüzgarın oranı-Uçağın sürati 

Çok Güçlü Güçlü Önemli 

0,25 0,20 0,15 

Sürüklenme Açısı (Derece) 

0–10 14 11 8 

10–20 13 11 8 

20–30 12 10 7 

30–40 11 9 7 

40–50 9 7 6 

50–60 7 6 4 

60–70 5 4 3 

70–80 2 2 1 

80–90 0 0 0 

  
 Eğer sürüklenme açısı (radarda takip edilen uçuş başı ile rapor edilen 
uçuş başı arasındaki fark): 

• 5 dereceden az ise, vektör verirken dikkate almayabilirsiniz. 
• 10 derece civarında ise, vermiş olduğunuz radar vektöründe bir takım 

düzeltmelere ihtiyaç duyabilirsiniz.  
• 15 dereceden fazla ise, rüzgarın etkisi çok güçlüdür ve radar 

vektörlerinde düzeltme yapmak gereklidir. 
2.7. Aynı Yöndeki Trafikleri Hava Koridorunda Ayırma 

 Bu teknik; aynı havakoridorunda ve aynı rotada, çok yakın pozisyonlardaki 
trafiklerin birbirlerinden ayırabilmek için bu teknik kullanılabilir. Yatay ayırmanın 
bulunmadığı durumlarda üst seviyede bulunan uçağı alt seviyedekinin altına alçaltmak 
için iyi bir tekniktir. Uygulaması oldukça kolay olan bu teknikte aşağıdaki adımların 
takip edilmesi gerekir: 

• Trafikleri zıt yönlerde vektör vererek ayırınız (birine sola, diğerine sağa 
vektör vererek)   

• Aralarında yeterli ayırma sağlanıncaya kadar bekleyiniz ve takiben 
alçaltma ya da tırmanma talimatını veriniz. 

• Trafiklere daha önce vermiş olduğunuz kadar ters yönde vektör vererek 
paralel uçmalarını sağlayınız. 

• Aralarında yeterli dikey ayırma sağlandığında, trafiklere bir sonraki rapor 
noktasına (fix) uçmaları talimatını veriniz.  
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 Örnek: 
 1. Aşama: Bu aşamada BAW215 ve DLH234 olarak iki trafik vardır. DLH234 
yakın bir meydana ineceğinden kısa bir süre içerisinde alçalmaya başlaması 
gerekmektedir. Ancak, trafikler birbirlerine çok yakın ve DLH234, BAW215’in seviyesini 
kat etmek zorundadır. DLH234 çağrı adlı trafiği sola, BAW215 çağrı adlı trafiği de sağa 
20 derece vektör veririz. 
 2. Aşama: İki trafik arasında yeterli ayırma sağlandığında, DLH234 çağrı adlı 
trafiğe alçalma talimatı veririz (örneğin 250 uçuş seviyesine). Aralarında yeterli 
yanlamasına ayırma sağlandığından, trafiklerin fazla koridor dışına çıkmaması ve 
dikey ayırma sağlanıncaya kadar aralarındaki yeterli ayırmayı muhafaza edebilmek 
için, ikisini de paralel uçururuz. Bunun için; DLH234 çağrı adlı trafiği sağa, BAW215 
çağrı adlı trafiği de sola 20 derece çeviririz. Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
trafikleri birbirlerinden ayırmak için 1. aşamada kullanmış olduğunuz vektör değeri ile 
paralel uçurmak için gerekli vektör değerleri aynı; ya da paralel uçurmak için 
kullanacağınız vektör değeri daha düşük olmalıdır.  
 3. Aşama: İki trafik arasında dikey ayırma sağlanıncaya kadar trafikler paralel 
uçurulmaya devam edilir. Yukarıdaki şekilde DLH234 çağrı adlı trafik FL300 uçuş 
seviyesini kat edinceye kadar beklenir.  
 4. Aşama: İki trafik arasında gerekli dikey ayırma sağlandıktan sonra vektör 
bitirilir. Trafiklere bir sonraki rapor noktasına direkt uçmaları ve kendi seyrüseferlerini 
üstlenmeleri talimatı verilir. 

2.8. Sürat Kontrolü İle Yapılan Ayırmalar (APP ve ACC’nin Düşük Seviyelerinde 
Yaklaşma Sıralamasına Hazırlık İçin) 
 Düşük  uçuş seviyelerinde (FL250 altında) trafikler arasında yeterli radar 
ayırması sağlanabilmesinin iki yolu vardır. Bunlardan birincisi radar vektörü, diğeri de 
sürat ayarlamasıdır. Sürat kontrolü, radar vektörünün tamamlayısı olarak kullanılabilir 
ancak, gerektiğinde verilecek radar vektörlerini azaltmak amacıyla ayırma 
uygulamasına sürat kontrolü ile de başlanabilir. Sürat kontrolünde aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir: 

• Hava araçlarının süratleri, iniş ve kalkış safhalarındaki süratleri dışında 
hava araçlarının inisiyatifindedir. 

• Sürat kontrolü için kullanılacak değer hava araçlarının gösterge 
süratleridir (IAS), fakat trafiklerin manevraları hakiki hava süratlerine (TAS) bağlıdır. 
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2.8.1.1. TAS VE IAS ARASINDAKİ 
BAĞLANTI. 
TAS ile IAS arasındaki bağlantıyı açıklamak 
için şu örnekten yararlanabiliriz:  
Örnek görüntüde iniş için yaklaşmakta olan iki 
trafik söz konusudur. Düşük seviyede bulunan 
BAW6342 yaklaşık FL90’da, AT42 tipinde 
TAS=189 ve IAS=165 kts ve ineceği 
meydandan 25 NM uzaklıktadır. 

İkinci trafik LGL335, F50 tipinde, FL140’a alçalışta, TAS=242 ve IAS=193 kts’dır.  
IAS ile TAS arasındaki bağlantıda en önemli faktör irtifadır. IAS değeri aynı olan 
iki trafikten yüksek seviyede olanının TAS değeri daha yüksektir. Trafiklerin IAS 
değerlerine göre TAS değerlerini hesaplamak için aşağıdaki basit formül kullanılabilir: 

TAS=IAS+(0.3*FL) 
İki trafik arasındaki ayırmanın sağlanabilmesine 
esas teşkil edecek olan husus aralarındaki sürat 
farklılıklarıdır. İki uçağın da IAS değerinin eşit 
olduğu durumda sürat faklılığı (SF); 
SF=TAS1-TAS2=0.3*(FL1-FL2) 
IAS değerlerinin eşit olmadığı durumlarda ise 
SF; 
SF=TAS1-TAS2=(IAS1-IAS2) + [0.3*(FL1-

FL2)] olacaktır. 
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3. RADYO TELEFON KONUŞMALARI119 

Bu  kısım ICAO Doc 4444 ATM/501 Procedures for Air Navigation Services Air 
Traffic Management dokümanının Kısım 12.4 Radar Phraseologies bölümünden 
alınmıştır. 

 
Amaç Freyzyoloji 

IDENTIFICATION OF AIRCRAFT 

Ø REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; 

Ø FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (3 digits); 

Ø TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; 

Ø RADAR CONTACT [position]; 

Ø IDENTIFIED [position]; 

Ø NOT IDENTIFIED [reason], RESUME (or CONTINUE) OWN 
NAVIGATION]; 

POSITION INFORMATION Ø POSITION (mesafe)(yön)OF(belirli bir nokta)(ya da OVER ya da 
ABEAM (belirli bir nokta)); 

VECTORING INSTRUCTION 

Ø LEAVE (significant point) HEADING (3 digits); 

Ø CONTINUE HEADING (3 digits); 

Ø CONTINUE PRESENT HEADING; 

Ø FLY HEADING (3 digits); 

Ø TURN LEFT(or RIGHT) HEADING (3 digits)[ reason]; 

Ø TURN LEFT(or RIGHT) (derecenin sayısı) DEGREES [reason]; 

Ø STOP TURN HEADING (3 digits); 

Ø FLY HEADING (3digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT 
(significant point); 

Ø HEADING IS GOOD. 

TERMINATION OF RADAR 
VECTORING 

Ø RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific 
instructions); 

Ø RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point) 
[MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) 
KILOMETRES (or MILES)]. 

MANOEUVRES 

Not: Uçağa herhangi bir manevra 
yaptırdığımızda, bunun sebebini de 
söylemeliyiz. Örnek: 

§ DUE TRAFFIC; 

§ FOR SPACING; 

Ø MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]; 

Ø ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]; 

Ø MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number) 
DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON 
THE COMMAND “NOW”; 

Ø TURN LEFT (or RIGHT) NOW; 

                                                
119 Ayrıntılı bilgi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Havacılık Freyzyolojisii” dokümanına 
bakınız 
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§ FOR DELAY; 

§ FOR DOWNWIND (or BASE or 
FINAL); 

Ø STOP TURN NOW. 

SPEED CONTROL 

Ø REPORT SPEED; 

Ø MAINTAIN (number) KNOTS PER HOUR [OR GREATER (or OR 
LESS)] [UNTIL (significant point)]; 

Ø DO NOT EXCEED (number) KNOTS PER HOUR; 

Ø MAINTAIN PRESENT SPEED; 

Ø INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS PER HOUR 
[OR GREATER (or OR LESS)]; 

Ø INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS PER HOUR; 

Ø RESUME NORMAL SPEED; 

Ø REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; 

Ø REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;  

Ø NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. 

POSITION REPORTING 

Ø OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; 

Ø NEXT REPORT AT (significant point); 

Ø REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant point(s)); 

Ø RESUME POSITION REPORTING. 

TRAFFIC INFORMATION AND 
AVOIDING ACTION 

Ø TRAFFIC (number) O’CLOCK (distance) (direction of flight) [any other 
pertinent information]: 

o UNKNOWN; 

o SLOW MOVING; 

o FAST MOVING; 

o CLOSING; 

o OPPOSITE (or SAME) DIRECTION; 

o OVERTAKING; 

o CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT); 

o (aircraft type); 

o (level); 

o CLIMBING (or DESCENDING); 

Ø DO YOU WANT VECTORS; 

Ø CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions]; 

Ø TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO 
AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and 
distance); 

Ø TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES 
IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing 
by clock-reference and distance). 
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COMMUNICATIONS AND LOSS 
OF COMMUNICATIONS 

Ø [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions); 

Ø IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or 
SECONDS) (instructions); 

Ø REPLY NOT RECEIVED (instructions); 

Ø IF YOU READ [manoeuvre instructions or SQUAWK (code or 
IDENT)]; 

Ø (manoeuvre or SQUAWK) OBSERVED. POSITION (position of 
aircraft). 

TERMINATION OF RADAR 
AND/OR ADS-B SERVICE 

Ø RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE 
(reason)] (instructions); 

Ø WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate  instructions or 
information); 

Ø IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions). 

RADAR AND/OR ADS-B 
EQUIPMENT DEGRADATION 

 

Ø SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information 
as necessary); 

Ø PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as 
necessary). 

Ø ADS-B OUT OF SERVICE [sebep] (appropriate information as 
necessary) 

VECTORING FOR APPROACH 

 

Ø VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH 
RUNWAY (number); 

Ø VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) 
REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT; 

Ø VECTORING FOR (positioning in the circuit); 

Ø VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY 
(number); 

Ø VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number); 

Ø (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative 
instructions). 

 

VECTORING FOR ILS AND 
OTHER PILOT-INTERPRETED 
AIDS 

 

Ø POSITION (number) MILES from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) 
HEADING (three digits); 

Ø YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM 
(significant point or TOUCHDOWN); 

Ø CLEARED FOR (type) APPROACH RUNWAY (number); 

Ø REPORT ESTABLISHED [ON MLS APPROACH TRACK] or [ON ILS 
(LOCALIZER) or (GLIDE PATH)]; 

Ø CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]; 

Ø TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or 
[REPORT ESTABLISHED]; 

Ø EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid)(reason); 
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Ø THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radio 
aid) [reason]; 

Ø TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid)[reason]; 

Ø MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION; 

Ø REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH; 

Ø INTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT 
ESTABLISHED]. 

MANOEUVRE DURING 
INDEPENDENT AND 
DEPENDENT PARALLEL 
APPROACHES 

 

Ø CLEARED FOR ILS (or MLS) APPROACH RUNWAY (number) LEFT 
(or RIGHT); 

Ø YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or MLS FINAL 
APPROACH TRACK). TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND 
RETURN TO THE LOCALIZER (or MLS FINAL APPROACH 
TRACK); 

Ø ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or 
MLS) FREQUENCY IS (frequency); 

Ø TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three 
digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM 
ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude); 

Ø CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC 
[DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (further instructions). 

POSITION Ø (distance) FROM TOUCHDOWN. 

COMPLETION OF APPROACH 
Ø REPORT VISUAL; 

Ø REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; 

MISSED APPROACH 

Ø CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND [missed approach 
instructions]; 

Ø GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instructions] 
(reason); 

Ø ARE YOU GOING AROUND?; 

TO REQUEST THE CAPABILITY 
OF THE SSR EQUIPMENT Ø ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY; 

TO REQUEST THE CAPABILITY 
OF THE ADS-B EQUIPMENT Ø ADVISE ADS-B CAPABILITY; 

TO INSTRUCT SETTING OF 
TRANSPONDER Ø SQUAWK (code). 

TO REQUEST THE PILOT TO 
RESELECT THE ASSIGNED 
MODE AND CODE 

Ø RESET SQUAWK [(mode)] (code); 

Ø CONFIRM SQUAWK (code); 

TO REQUEST RESELECTION OF 
AIRCRAFT IDENTIFICATION Ø RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION. 

TO REQUEST THE OPERATION 
OF THE IDENT FEATURE 

Ø SQUAWK [(code)] [AND] IDENT; 

Ø SQUAWK STANDBY. 

Ø SQUAWK NORMAL; 
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Ø TRANSMIT ADS-B IDENT. 

TO REQUEST TEMPORARY 
SUSPENSION OF 
TRANSPONDER OPERATION 

Ø SQUAWK STANDBY. 

TO REQUEST EMERGENCY 
CODE Ø SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN SEVEN ZERO ZERO] 

TO REQUEST TERMINATION OF 
TRANSPONDER AND/OR ADS-B 
TRANSMITTER OPERATION 

Ø STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY] 

Ø STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY]. 

TO REQUEST TRANSMISSION 
OF PRESSURE ALTITUDE 

Ø SQUAWK CHARLIE. 

Ø TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.  

TO REQUEST PRESSURE 
SETTING CHECK AND 
CONFIRMATION OF LEVEL 

Ø CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level). 

TO REQUEST TERMINATION OF 
PRESSURE ALTITUDE 
TRANSMISSION BECAUSE OF 
FAULTY OPERATION 

Ø STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; 

Ø STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, 
or reason)]. 

TO REQUEST LEVEL CHECK Ø CONFIRM (level). 

LOW ALTITUDE WARNING 
Ø (aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR 

ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(units)]. [THE 
MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)]. 

TERRAIN ALERT Ø (aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if 
possible). 
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4. TANIMLAR 

 
 ADS-C agreement120. ADS-C anlaşması. ADS-C veri raporlama koşullarının 
(örneğin, hava trafik servislerinin sağlanmasında ADS-C’nin kullanılmasına dair daha 
önce mutabık kalındığı üzere; hava trafik hizmetleri ünitesi tarafından ihtiyaç duyulan 
veri ve ADS-C raporlarının sıklığı) tesis edildiği bir raporlama planıdır.     
Aeronautical Information Publication (AIP). Havacılık bilgi yayını. Bir devlet ve 
/veya onun yetkilendirdiği kuruluş tarafından yayınlanan, hava seyrüseferi ile ilgili  
gerekli güncel havacılık bilgilerini içeren süreklilik içeren yayınlar.  
Airborne Collision Avoidance System (ACAS). Hava çarpışmalarını önleyici 
sistem. SSR transponder sinyallerini temel alarak pilota, SSR tranponderi ile teçhiz 
edilmiş potansiyel conflict riski taşıyan diğer hava araçlarıyla ilgili tavsiyeler üreten yer 
cihazlarından bağımsız olarak çalışan bir uçuş sistemidir. 
Aircraft. Hava aracı. Havanın yeryüzüne olan reaksiyonları dışında, atmosferdeki 
havanın reaksiyonlarından destek alarak havada tutunabilen makina.( Havada uçuş 
için kullanılan ya da kullanılması düşünülen araç) 
Aircraft address. Hava aracı adresi. Hava/yer muhaberesi, seyrüsefer ve gözetim 
maksatıyla hava araçlarına tahsis edilen benzersiz 24 bitlik adres.  
Aircraft identification. Hava aracı tanıtması. Yer/yer ve hava/yer muhaberesinde 
muhaberesinde, hava aracının kendisini tanıtmak için kullandığı çağrı adı.  
Air-ground communication. Hava/yer muhaberesi. Uçaklarla yer yüzeyinde 
bulunan istasyonlar ya da merkezler arasındaki iki yollu haberleşme.  
Air traffic control clearance121. Hava trafik kontrol müsaadesi.122  Bir hava aracının 
belirlenen koşullarda uçuşunu gerçekleştirmesi için hava trafik kontrol ünitesi 
tarafından verilen yetki.  
Air traffic control instruction. Hava trafik kontrol talimatı. Hava trafik kontrolörü 
tarafından pilotun belli bir eylemi yapması için verilen talimat. 
Altitude crossing RA. İrtifa kateden RA. Kendi hava aracı, tehdit hava aracının en 
az 100 ft üstünde ya da altında olduğında, alçalma ya da tırmanma RA’sı tehdit hava 
aracının seviyesini kat ettirecekse üretilir. 
Analogue Display. Radar bilgilerinin bilgisayarlar tarafından (SDPS) işlenmeden 
sunulduğu radar ekranı. 

                                                
120 Buradaki “anlaşma” kelimesi, ATC sistemleri ile hava aracı arasında, bir sözleşme  ya da sözleşmeler 
serisinin karşılıklı değişimi anlamında kullanılmaktadır. 
121 “Hava trafik kontrol müsaadesi” terimi, uygun bağlamlarda kullanıldığı zaman sık sık “müsaade” 
olarak kısaltılır. 
122 Kısaltılmış “müsaade” terimi, uçuşun belirli bölümünün hava trafik kontrol müsaadesi ile ilgili 
olduğunu göstermesi amacıyla “taksi”, “kalkış”, “gidiş”, “yol boyu”, “yaklaşma” ya da “iniş” 
sözcüklerinin arkasına eklenebilir. 
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ATS surveillance system. ATS gözetim sistemi. Bir hava aracının tanımlanması için 
kullanılan ADS-B, PSR, SSR ya da herhangi yer sistemi. 
Automatic dependent surveillance — broadcast (ADS-B). Otomatik bağımlı 
gözetim – yayın. Belirlenmiş bir şekilde tanım, pozisyon ve ilave bilgilerin bir hava 
aracı, taşıt ve başka bir nesne tarafından, bir veri hattı vasıtasıyla otomatik olarak 
gönderilmesi ve alınması. 
Automatic dependent surveillance — contract123 (ADS-C). Otomatik bağımlı 
gözetim – sözleşme. Bir veri hattı vasıtasıyla, hava aracı ile yer sistemleri arasında, 
hangi şartlar altında ADS-C raporlarının gönderileceği ve bu raporların içereceği 
verilerin yer alacağı bir anlaşmadır.   
Azimuth. İstikamet 
Azimuth resolution. İstikamet çözünürlüğü. Radarda, hedefin istikametinin 
belirlenmesi. 
Blind transmission. Karşılıksız çağrı. İki yönlü muhaberenin mümkün olmadığında, 
aranan istasyonun çağrıyı duyabileceğine inanılan durumlarda, bir istasyondan 
diğerine yapılan çağrı.  
Closest Point of Approach (CPA). Çarpışma (eşik) Noktası. ACAS tarafından 
hesaplanan, kendi hava aracı ile tehdit hava aracı arasında yaşanması beklenen en 
yakın nokta yada çarpışma noktası. 
Collision avoidance logic. Çarpışma önleme mantığı.  Kendi hava aracı ile tehdit 
hava aracının durumlarını analiz ederek, tehdit olarak aldıladığı anda, tavsiyeler üreten 
ACAS ünitesinin alt sistemidir. Ayrıca, mesafe ve irtifa hesaplaması, tehdit tespiti ve 
RA oluşumu sağlar. Gözetim yapmaz.  
Collision Avoidance System (CAS). Çarpışma Önleme Sistemi. TCAS cihazındaki, 
çarpışma önleme mantığı alt sistemidir.  
Compass rose. Pusula gülü. Durum ekranı üzerinde uçuş başlarını gösteren 360 
derecelik daire. 
Cone of silence. Sessizlik konisi. Radar istasyonu üzerindeki, radar tarafından 
görünemeyen bölge.  
Controller-pilot data link communications (CPDLC). Kontrolör Pilot Veri Hattı 
Haberleşmesi. ATS operasyonlarında ATC merkezi ile hava aracı arası iletişimin veri 
değişimi yöntemi ile yapılmasını sağlayan bir sistem.  
Correlation. Korelasyon. SDPS’den alınan transponder kod bilgisinin, FDPS’de 
bulunan kod bilgisiyle eşlenerek bir RPS üzerinde çağrı adının görüntülenmesi. 

Final approach. Son Yaklaşma. Belirlenmiş bir son yaklaşma fix’i ya da 
belirlenmemiş ise herhangi bir nokta ya da fix’ten başlayan aletle yaklaşma usulünün 
bir parçası olarak; 

a) belirlenmiş ise, son kaide dönüşünün (procedure turn), esas dönüşün (base 
turn) bitiminde ya da racetrack usulünde inbound başa dönüşünde ya da, 

                                                
123 ”ADS-Sözleşme” kısaltması genel olarak ADS hadise sözleşmesi, ADS talep sözleşmesi, ADS 
periyodik sözleşmesi veya acil durum moduna karşılık olarak kullanılmaktadır. 
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b) yaklaşma usulünde belirtilen son yaklaşma başına intercept olunan noktada 
başlar 
Meydan civarında; 
(a) inişin gerçekleştirileceği; ya da  

           (b) pas geçme yönteminin başlayacağı noktada sona erer. 
Flight level124 (FL). Uçuş seviyesi. 1013.2 hektopaskal (hPa) olarak belirlen basınç 
düzeyi ile ilişkili olan ve diğer benzer yüzeylerden belirli basınç aralıklarıyla ayrılan 
değişmez atmosferik basınçlı yüzeyleri..    
Flight path monitoring125. Uçuş rotası takibi. ATS gözetim sisteminin, hava aracının 
cari uçuş planından ya da hava trafik kontrol müsaadesinden sapması durumunda, 
pilota bilgi ve gerekliyse tavsiye vermek amacıyla kullanılması. 
Flight plan126. Uçuş Planı.  Bir hava aracının tasarlanan uçuşuna ya da uçuşun bir 
bölümüne ilişkin olarak hava trafik hizmet birimlerine sağlanan özel bilgi formatı.   
Garbling. Hava araçlarından alınan SSR cevaplamalarının, pozisyonların birbirlerine 
çok yakın olmaları nedeniyle bozulması. 
Heading. Uçuş başı. Bir hava aracının, manyetik Kuzeyden derece olarak belirtilen, 
uçuş yönü. 
Horizontal Miss Distance (HMD). Dikey Geçiş Mesafesi. CPA noktasında iki hava 
aracı arasındaki yatay mesafe.  
Identification. Tanımlama.  Belli bir hava aracının pozisyon göstergesinin durum 
ekranında belirlenmesi ve pozistif olarak tanımlanması.  
Increased rate RA. Dikey sürati artır ikazı.  Daha önce, TCAS RA için belirtilen, 
alçalma ya da tırmanma yönündeki dikey süratin artırılmasını ikaz eden takviye RA.  
Multilateration (MLAT) sistemi. SSR Transponder sinyalleri,  öncelikle varış zamanı 
farkı (TDOA) teknikleri kullanılarak elde edilen pozisyon sağlamak üzere 
yapılandırılmış ekipman grubu. Tanım gibi ek bilgiler, alınan sinyallerin elde edilebilir. 
Off center. Merkez kaydırma. Durum ekranın merkezini, hava sahası içerisinde 
istediğimiz bir noktaya kaydırma işlemi. 
On-mounted radar. Bindirilmiş radar. Üst üste bindirilmiş radar sistemi (PSR+SSR) 
Own aircraft. Kendi hava aracı.  ACAS ünitesi taşıyan ve ACAS tarafından muhtemel 
çarpışmalara karşı manevralar üretilen hava aracı. 

                                                
124 Standart Atmosfere göre ayarlanan (kalibre edilen) basınç tipli bir altimetre:  

a) QNH altimetre değeri bağlandığında irtifayı (altitude)  
b) QFE altimetre değeri bağlandığında QFE karşılaştırma düzeyinden yüksekliği (height)  
c) 1 013.2 hPa’lık basınca bağlandığında uçuş seviyesinii göstermek üzere kullanılabilir. 

Yukarıda kullanılan “yükseklik” ve “irtifa” terimleri, geometrik yüksekliklerden ve irtifalardan daha çok 
altimetrik yükseklikler ile irtifaları gösterir. 
125  Bu amaç için dizayn edilmiş ayrı bir teknoloji (MONA, APM, vb.) de gerekebilir. 
126  Uçuş planları için ayrıntılı bilgiler, ICAO Annex 2’de, “Uçuş planı formu” için, örnek uçuş plan 
formatı ise, PANS-ATM DOC4444 Ek 2’deki yer almaktadır. 
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Precision approach radar (PAR). Hassas yaklaşma radarı. Son yaklaşma 
safhasındaki bir hava aracının pozisyonunu pist başına göre yatay ve dikeyde 
belirleyerek, pist merkez hattını ve süzülüş açısını koruması için kullanılan PSR 
teknolojisini kullanan radar sistemi.   
Primary surveillance radar (PSR). Birincil Gözetleme Radarı. Radyo sinyallerinin 
hedeften yansıyarak pozison belirlenmesi için kullanılan bir gözetim sistemi. 
Proximate aircraft. Yakın hava aracı. Kendi hava aracının dikey 1200 ft ve yatay 6 
NM içerisinde bulunan ve tehdit teşkil etmeyen hava aracı 
PSR blip. Birincil radar (PSR) tarafından pozisyonu belirlenen bir hava aracının 
işlenmemiş pozisyonunun durum ekranında gösterimi. 
Radar. Bir hedefin mesafesi, istikameti ve/veya irtifası hakkında bilgi sağlayan bir 
tespit cihazıdır.  
Radar approach127. Radar yaklaşması. Son yaklaşma safhası, radar kullanan bir 
kontrolörün talimatlarıyla gerçekleşen bir yaklaşma türü. 
Radar clutter. Durum ekranında istenmeyen hedeflerin (dağ, bina vb.) görüntülenmesi  
Radar contact. Radar Tanımı. Belirli bir hava aracının pozisyonun durum ekranında 
görüntülenmesi ve tanımlanması.  
Radar separation. Radar ayırması. Hava aracı pozisyon bilgisinin gözetim sistemleri 
tarafından sağlıklı olarak sağlandığında kullanılan ayırma değeri. 
Range marks. Mesafe işaretleri. Durum ekranı üzerinde belli bir merkeze göre 
(anten, meydan v.b.) 5-10 NM’lik daireler.  
Resolution. Çözünürlük. İki hedefin radar ekranı üzerinde iki ayrı hedef olarak 
görüntülenebildikleri asgari mesafe. 
Resolution Advisory (RA). Kaçınma İkazı. Tüm tehdit hava araçlarından kaçınmak 
amacıyla ya da yapılmakta olan kaçınmayı değiştirmek için, TCAS II tarafından uçuş 
ekibine bildirilen, dikey yönde, manevra yapması ikazıdır.  
Reversed sense RA. Ters Yönde RA. Tehdit hava aracının beklenen ya da koordine 
edilmiş manevrasını uygulamaması yada yanlış uygulaması nedeniyle TCAS II 
cihazının kaçınma yönünü değiştirmesi ikazı. 
Scope. Skop.  Durum ekranı 
Secondary surveillance radar (SSR). İkincil gözetleme radarı. Gönderici/alıcı 
cevaplayıcı (transponder) kullanan bir gözetleme tekniği.  
Short Term Conflict Alert (STCA). Kısa Vade Çatışma Alarmı. İki hava aracı 
arasında, ATC ayırma değerinin düşeceğini hesaplayarak, belli bir süre önce (Look 
Ahead Time) kontrolörü ikaz ederek önlem almasını sağlayan bir ATC emniyet ağıdır.  
Situation display. Durum ekranı. Bir hava aracının pozisyonunu, manevrasını ve 
ihtiyaç duyulan diğer bilgileri görüntüleyen elektronik ekran.  
Slant range. Eğimli mesafe. Radar anteni ile hedef arasındaki direkt mesafe  

                                                
127 Ülkemizde sivil amaçlı olarak (surveillance ve hassas) radar yaklaşması kullanılmaz. Askeri 
amaçlar için, PAR (askeri adı GCA) kullanılır.  
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SSR response. SSR Yanıtı. Bir sorgulama sonrasında, SSR transponderden gelen 
cevaplamanın işlenmeden durum ekranında gösterimi. 
Strengthening RA. Takviye RA. Başlangıç RA’sında belirtilen dirençin (dikey hızın) 
yeterli olmadığı durumlarda, aynı yönde daha yüksek yada düşük manevra gerektiren 
RA.  
 
TCAS –Traffic alert and Collision Avoidance System. Trafik İkazı ve Çarpışmaları 
Önleyici Sistem. ICOA ACAS standartlarını karşılayan bir uçuş sistemidir.  
Threat (aircraft). Tehdit hava aracı. Kendi hava aracına yakın bir hava aracının 
pozisyonu ve uygulamakta olduğu manevra nedeniyle, çarpışma ya da yakın geçme 
ihtimali oluşturuyorsa TCAS II cihazı tarafından tehdit hava aracı olarak tanımlanarak 
ikaz (TA/RA) üretilir 
Time difference of arrival. Varış Zaman farkı (TDOA). Hava/yer aracının 
pozisyonunun, transponderden gelen sinyallerin farklı sensörlere ulaştığı zamana göre  
belirlenmesidir. 
Traffic Advisory (TA). Trafik İkazı. Kendi hava aracına yakın başka bir hava aracının 
potansiyel tehdit oluşturduğu durumlarda üretilen ikazdır. 
Traffic avoidance advice. Trafik kaçınma tavsiyesi. Çarpışmadan kaçınmak 
amacıyla pilotlara yardım için tavsiye niteliğinde Hava trafik hizmet ünitelerince 
sağlanan özel manevralar  
Traffic information. Trafik Bilgisi. Bir hava aracı pilotuna, çarpışmadan kaçınmasına 
yardımcı olmak / uyarmak amacıyla, pozisyonu veya uçuş rotası içinde bilinen ya da 
gözlemlenen, kendisine sorun teşkil edebilecek trafikler hakkında hava trafik hizmet 
ünitelerince sağlanan bilgi 
Unambiguous range. Belirli mesafe. Teknik olarak bir radarın taradığı azami 
mesafe. 
Unnecessary RA. Gereksiz RA. TCAS II cihazının teknik durumu nedeniyle, iki hava 
aracı aracında çarpışma riski olmadığı durumlar için üretilen ve gereksiz görülen 
RA’lar. (Örn. Müsaade edildiği seviyeye yüksek dikey süratle tırmanan bir hava aracı 
nedeniyle 1000 ft üzerindeki hava aracının RA alması) 
Vectoring. Vektör. ATS gözetim sistemini kullanarak, bir hava aracının seyrüseferine 
yardımcı olmak amacıyla, belirlenmiş bir uçuş başında uçurulması. 
Visual approach. Görerek yaklaşma. IFR bir uçuşun bir aletli yaklaşma usulünün bir 
kısmı ya da tamamını uygulamak yerine manialardan görerek referans alarak 
yaklaşma yapması. 
Weakening RA. Kaçınmanın azaltılması RA. Uygulanmakta olan kaçınma 
manevrasının yeterli olduğu, ancak sapmanın asgaride tutulması için, azaltılması 
gereken durumlarda, dikey süratin düşürülmesi yönünde üretilen RA ikazı.  
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5. KISALTMALAR 

 
Kısaltma Açıklama 

A/G Hava/Yer (Air/Ground) 
ABI Ön Sınır Bilgisi (Advanced Boundary Information) 

ACAS Hava Çarpışmalarını Önleyici Sistem (Airborne Collision 
Avoiding System) 

ACC Saha Kontrol Merkezi (Area Control Centre) 
ACH ATC Uçuş Planı Değişikliği (ATC Flight Plan Change) 
ACT Aktivasyon Mesajı (Activation Message) 
ADEXP ATS Bilgi Değişim Sunumu (ATS Data Exchange Presentation) 
ADC Hava Bilgi Bilgisayarı (Air Data Computer) 
ADM Havacılık Bilgi Yönetimi (Aeronotical Data Management) 
ADNC Hava Savunma Bildirim Hücresi (Air Defence Notification Cell) 
ADS Otomatik Bağımlı Gözetim (Automatic Dependent Surveillance) 

ADS-B Otomatik Bağımlı Gözetim-Yayın (Automatic Dependent 
Surveillance-Broadcast) 

ADS-C Otomatik Bağımlı Gözetim-Sözleşme  (Automatic Dependent 
Surveillance-Contract) 

AFP ATC Uçuş Planı Teklifi (ATC Flight Plan Proposal) 

AFTN Havacılık Sabit Telekomünikasyon Networkü (Aeronautical 
Fixed Telecommunication Network) 

AGL Yer Seviyesinin Üstü (Above Ground Level) 
AGDL Hava/Yer Veri Bağlantı Ağı (Air Ground Data Link) 

AGPWS Gelişmiş Yere Yakınlık Uyarı Sistemi (Advanced Ground 
Proximity Warning Systems) 

AIM Havacılık Bilgi Yönetimi (Aeronautical Information 
Management) 

AIS Havacılık Enformasyon Servisi (Aeronautical Information 
Services) 

AIXM Havacılık Bilgileri Alışveriş Modeli (Aeronautical Information 
Exchange Model) 

ALIM Çözüm Tavsiyesi İçin Dikey Eşik (Vertical Threshold for 
Resolution Advisory) 

AMAN Varış Yöneticisi (Arrival MANager) 
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AMC Hava Sahası Yönetim Hücresi (Airspace Management Cell) 
ANM ATFM Bildirim Mesajı (ATFM Notification Message) 

ANSP Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı (Air Navigation Service 
Provider) 

AoI İlgili Sahası (Area of Interest) 
AoR Sorumluluk Sahası (Area of Responsibility) 
APL ATC Uçuş Planı (ATC Flight Plan) 
APP Yaklaşma Kontrol (Approach Control) 
APW Saha Yakınlık İkazı (Area Proximity Warning) 
ARO Havayolu İşleticisi (Airline Operator) 
ARR Varış Mesajı (Arrival Message) 

ARTAS ATM Gözetim Takipçi ve Sunucu (ATM Surveillance Tracker 
And Server) 

ASAS Hava Ayırmalarına Yardımcı Sistem (Airborne Seperation 
Asistant System) 

A-SMGCS Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehber ve Kontrol Sistemi 
(Advanced Surface Movement Guidance and Control System) 

ASTERIX 
Çok Amaçlı Yapılandırılmış Eurocontrol Radar Bilgilerinin 
Değişimi (All-purpose Structured Eurocontrol Radar Information 
Exchange) 

ASR Havaalanı Gözetleme Radarı (Aerodrome Surveillance Radar) 
ATC Hava Trafik Kontrol (Air Traffic Control) 
ATFM Hava Trafik Akış Yönetimi (Air Traffic Flow Management) 
ATM Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management) 
ATMC Hava Trafik Yönetim Merkezi (Air Traffic Management Centre)  
ATS Hava Trafik Hizmeti (Air Traffic Service) 
ATSU Hava Trafik Hizmetleri Birimi (Air Traffic Services Unit) 
AUP Hava Sahası Kullanım Planı (Airspace Use Plan) 
BFD Temel Uçuş Bilgi Mesajı (Basic Flight Data Message) 
BGP Sınır Ağgeçidi Protokolü (Border Gateway Protocol) 
BITE Yerleşik Test Cihazı (Built-in Test Equipment) 
Blip PSR hedeflerinin radar ekranı üzerindeki izleri. 

CADF Merkezi Hava Sahası Veri Fonksiyonu (Centralised Airspace 
Data Function) 

CAF Merkezi Yaklaşma Tesisi (Centralised Approach Facility) 

CAOC Birleştirilmiş Hava Operasyonları Merkezi (Combined Air 
Operations Centre) 



427

 

CAS Çarpışma Önleme Sistemi (Collision Avoidance System) 

CASA Bilgisayar Destekli Slot Tahsisi (Computer Assisted Slot 
Allocation) 

CBA Sınır Ötesi Sahalar (Cross Border Areas) 
CBT Bilgisayar Tabanlı Eğitim (Computer Based Training) 
CD Kompak Disk (Compact Disk) 
CDR Şartlı Yol (Conditional Route) 

CDTI Trafik Bilgisinin Kokpitte Gösterimi (Cockpit Display of Traffic 
Information) 

CE Avrupa’ya Uyumluluk (Conformity of Europe) Standartları 
CFD Uçuş Bilgi Mesajı Değişikliği (Change to Flight Data Message) 

CFIT Kontrollü Uçuşların Manialara Çarpması (Controlled Flight Into 
Terrain) 

CFL Müsaade Edilen Uçuş Seviyesi (Cleared Flight Level) 
CFMU Merkezi Akış Yönetim Birimi (Central Flow Management Unit) 

CHAP 
Kimlik Sorgulama Anlaşması  Değerlendirme  Protokolü. 
 (Challenge Handshake Authentication Protocol) 

CHG Modifikasyon Mesajı (Change Message) 

CIDIN Ortak ICAO Bilgi Değişim Networkü (Common ICAO Data 
Interchange Network) 

CLAM Müsaade Seviyesi Monitörü (Cleared Level Authoriance 
Monitoring) 

CMS Kontrol ve İzleme Sistemi (Control and Monitoring System) 
CNL İptal Mesajı (Cancel Message) 

CNS/ATM 
Muhabere, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi 
(Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic 
Management) 

COO/PLC Koordinatör/Planlama Kontrolörü (Coordinator/Planner 
Controller) 

COTS Ticari Kullanıma Hazır (Commercialy available Off-the-Shelf) 
CPA Çarpışma (eşik) Noktası (Closest Point of Approach) 

CPDLC Kontrolör-Pilot Veri Yolu Muhaberesi (Controller Pilot Data Link 
Communication) 

CPU Merkezi İşlem Ünitesi (Central Processing Unit) 

CRAM Şartlı Yol Kullanılabilirlik Mesajı (Conditional Route Availability 
Message) 

CRCO Merkezi Yol Ücretlendirme Ofisi (Central Route Charges Office) 
CTOT Hesaplanmış Kalkış Zamanı (Calculated Take-off Time) 
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CTR Kontrol Bölgesi (Control Zone) 
CWP Kontrolör Çalışma Pozisyonu (Controller Working Position) 
DARD Radar Bilgilerine Direkt Ulaşım (Direct Access Radar Data) 
DDR Duble Veri Hızı (Double Data Rate) 
DDS Veri Gösterim Sistemi (Data Display System) 
DEP Kalkış Mesajı (Departure Message) 
DES FLS’nin iptali (De-Suspension Message) 
DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi (State Airport Authority) 
DIN Alman Standartlar Enstitüsü (German Institute of Standards) 
DLA Gecikme Mesajı (Delay Message) 
DME Mesafe Ölçme Cihazı (Distance Measuring Equipment) 
DSL Sayısal Abone Hattı (Digital Subcriber Line) 
DTE Veri Uçbirim Donatımı (Data Terminal Equipment) 
DVD Dijital Video Disk (Digital Video Disk) 
EAD Avrupa AIS Veritabanı (European AIS Database) 

EASA Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety 
Agency) 

EATMP Avrupa Hava Trafik Yönetim Programı (European Air Traffic 
Management Programme) 

ECAC Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (European Civil Aviation 
Conference) 

ECI EAD Kullanıcı Arayüzü (EAD Client Interface) 

EFIS Elektronik Uçuş Alet Sistemi (Electronic Flight Instrument 
System) 

EMG Acil Durum (Emergency) 
ENV Çevre Sistemi (Environment System) 
EOBD Muhtemel Takoz Alma Tarihi (Estimated Off-Block Date) 
EOBT Muhtemel Takoz Alma Saati (Estimated Off-Block Time ) 

ETFMS Geliştirilmiş Taktik Akış Yönetim Sistemi (Enhanced Tactical 
Flow Management System) 

EXC Uygulama Kontrolörü (Executive Controller) 

EUROCONTROL Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Organizasyonu (The 
European Organisation for the Safety of Air Navigation) 

FAA ABD Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation 
Administration) 

FAF Son Yaklaşma Fix’i (Final Approach Fix) 
FDA Uçuş Veri Asistanı (Flight Data Assistant) 
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FDPS 
Uçuş Bilgi İşleme Sistemi (Flight Data Processsing System) 
Uçuş planlarını alan, depolayan ve güncelleyen sistem 

FIC Uçuş Bilgi Merkezi (Flight Information Centre) 
FIR Uçuş Bilgi Bölgesi (Flight Information Region) 
FIS Uçuş Bilgi Hizmeti (Flight Information Service) 
FL Uçuş Seviyesi (Flight Level) 
FLS Uçuşu Askıya Alma Mesajı (Flight Suspension Message) 

FLTA İleri Yönde Mania Önleme (Forward Looking Terrain 
Avoidance) 

FMP Akış Yönetim Pozisyonu (Flow Management Position) 
FMS Uçuş Yönetim Sistemi (Flight Management System) 
FPL Uçuş Planı (Flight Plan) 
FPL Uçuş Planı Mesajı (Flight Plan Message) 

FRUIT 
Senkron Olmayan Sorgulama Nedeniyle Yanlış Cevaplama 
(False Replies from Unsynchronised Interrogator 
Transmissions) 

ft Feet 
ft/dk Bir dakikada alınan feet (feet per minute) 
FUA Hava Sahasının Esnek kullanımı (Flexible Use of Airspace) 
G/G Yer/Yer (Ground/Ground) 

GAT Genel Hava Trafiği (General Air Traffic) 
GA Genel Havacılık (General Aviation) 

GB Giga Byte (1024 MB) 
Gbps Giga bit per second (1024 Mbit/saniye) 
GCA Yerden Kontrollü Yaklaşma (Ground Controlled Approach) 

GNSS Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (Global Navigation Satellite 
System) 

GPS Küresel Pozisyon Sistemi (Global Positioning System) 

GPWS Yere Yakınlık Uyarı Sistemi (Ground Proximity Warning 
System) 

HDLC Yüksek seviye Data Bağlantı Kontrolü (High-level Data Link 
Control) 

HIJ 
 

Kanunsuz girişim (Hijack) 
 

Hits SSR sorgulaması sonucunda hedeften yansıyan ya da 
yansıma sonucunda alınan echolar 

HMI İnsan Makine Arayüzü (Human Machine Interface) 
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hPa Hectopascals 

HSRP Hazır Yedek Yönlendirme Protokolü (Hot Standby Routing 
Protocol) 

Hz Hertz (frekans değeri: 1/saniye) 
IARR IFPS Varış Mesajı (IFPS Arrival Message) 
IAS Gösterge Hava Sürati (Indicated Air Speed) 

ICAO Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation 
Organisation) 

ICHG IFPS Modifikasyon Mesajı (IFPS Change Message) 
ICNL IFPS İptal Mesajı (IFPS Cancel Message) 
IDEP IFPS Kalkış Mesajı (IFPS Departure Message) 
IDLA IFPS Gecikme Mesajı (IFPS Delay Message) 
IETF İnternet Mühendislik İş Gücü (Internet Engineering Task Force) 
IFF Dost Düşman Tanımlama (Identification Friend or Foe) 
IFPL Özel Uçuş Planı Mesajı (Individual Flight Plan Message) 

IFPS Uçuş Planı İlk İşlem Entegre Sistemi (Integrated Initial Flight 
Plan Processing System) 

IFR Aletli Uçuş Şartları (Instrument Flight Rules) 

IGMP İnternet Grup Yönetim Protokolü (Internet Group Management 
Protocol) 

ILS Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System) 
IMC Aletli Görerek Koşullar (Instrument Meteorological Conditions) 

INO Uluslararası NOTAM Operasyonu (International NOTAM 
Operation) 

IP İnternet Protokolü (Internet Protocol) 
IPSec İnternet Protokol Güvenliği (Internet Protocol Security) 

ISDN Geniş Bantlı Tümleşik Sayısal Hizmet İletişim Ağı (Integrated 
Services Digital Network) 

ISO Uluslar arası Standartlar Örgütü (International Organization for 
Standardization) 

IVSI Anlık Dikey Sürat Göstergesi (Instantaneous Vertical Speed 
Indicator) 

KB Kilo Byte (1024 Byte) 
Kbps Kilo bit per second (1024 bit/saniye) 

LAM Mantıksal Geri Bildirim Mesajı (Logical Acknowledgement 
Message) 

LAN Bölgesel Ağ (Local Area Network) 
LB Yerel Batarya (Local Battery) 
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LCD Sıvı Kristal Ekran (Liquid Cristal Display) 
LoA Anlaşma Mektubu (Letter of Agreement) 
LRU Yerinde değiştirilebilir bir birim (Line Replaceable Unit) 

MAC Koordinasyon İptal Mesajı (Message for the Abrogation of 
Coordination) 

MB Mega Byte (1024 KB) 
Mbps Mega bit per second (1024 Kbit/saniye) 
MCS İzleme ve Kontrol Sistemi (Monitoring and Control System) 
MCT Multi Kanal İz Takibi (Multi Channel Tracking) 
MDF Ana Dağıtım Çatısı (Main Distribution Frame) 
MET Meteoroloji (Meteorology) 

METAR Hava Meydanı Meteorolojik Raporu (Meteorological Aerodrome 
Report) 

MFC (Multi-Frequency Compelling) 
MHz  Mega Hertz 

MLAT Multilateration 
MM/SM Multi Mode/ Single Mode 
Mode-A Kimlik bilgisi 
Mode-C Uçuş Seviyesi bilgisi 

MOPS Asgari Operasyonel Performans Standartları (Minimum 
Operational Performance Standards) 

MRT Çoklu Radar İz Takibi (Multi Radar Tracking) 
MSAW Asgari Güvenli İrtifa İkazı (Minimum Safe Altitude Warning) 
ms Mikrosaniye (microsecond) 
msn Milisaniye (milisecond) 

MSSR Monopulse İkincil Gözetim Radarı (Monopulse Secondary 
Surveillance Radar) 

MTBF Aksaklıklar Arası Ortalama Süre (Mean Time Between 
Failures) 

MTCD Orta Vade Çatışma Tespiti (Medium Term Conflict Detection) 
MTI Hareketli Hedef Göstericisi (Moving Target Indicator) 
MTMA Askeri TMA (Military TMA) 
MTTR Ortalama Onarım Zamanı (Mean Time To Repair) 
NAT Ağ Adresi Dönüştürme (Network Address Translation) 
ND Seyrüsefer Displayi (Navigation Display) 
NDB (Non-Directional Beacon) 
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NM Deniz Mili (Nautical Miles) 
NOTAM Havacılara Duyuru (Notice to Airmen) 
OAT Operasyonel Hava Trafiği (Operational Air Traffic) 

ODID Operasyonel Bilgi ve Giriş Ekranı (Operational Data and Input 
Display) 

OJT İşbaşı eğitimi (On-the-Job Training) 
OLDI Çevrimiçi Veri Değişimi (Online Data Interchange) 

ORCAM Bölge Orjinli/Kaynaklı Kod Tahsis Metodu (Originating Region 
Code Assignment Method) 

ORM Operasyonel Cevap Mesajı (Operational Reply Message) 

PABX Özel Otomatik Branş Değişimi (Private Automatic Branch 
eXchange) 

PAC İlk Aktivasyon Mesajı (Preliminary Activation Message) 
PAP Parola Denetim Protokolü (Password Authentication Protocol) 
PAR Hassas Yaklaşma Radarı (Precission Approach Radar) 
PC Kişisel Bilgisayar (Personal Computer) 
PCM Atım Modu Modülasyonu (Pulse Code Modulation) 
PDA Erken Alçalma İkazı (Premature Descent Alert) 
PDC Özel Veri Kanalı (Private Data Channel) 
PFD Birincil Uçuş Displayi (Primary Flight Display) 
PLC Planlama Kontrolörü (Planning Controller) 
Plots Hedefin pozisyonunu ve ilgili bilgilerini taşıyan echo. 
PPP Noktalar Arası İletişim Protokolü (Point-to-Point Protocol) 
Pps Saniyedeki Paket Sayısı (Packets Per second) 

PRF 
HüzmeTekrar Frekansı (Pulse Repetition Frequency) 
Bir saniye içerisinde gönderilmiş hüzme sayısı 

PRI Pulse Tekrar Aralığı (Pulse Repetition Interval) 
PSR Birincil Gözetim Radarı (Primary Surveillance Radar) 

PSTN Umumi Anahtarlamalı Telekominikasyon Networkü (Public 
Switched Telecommunications Network) 

PTT Konuşmak İçin Bas (Push To Talk) 

QFE Meydan Seviyesindeki Atmosferik Basınç (atmospheric pressure 
at aerodrome elevation) 

QNH (Altimeter Sub-scale Setting to obtain Elevation when off the 
Ground) 

R/T Radyo Transmisyonu (Radio/Transmission) 
RA Çözüm Tavsiyesi (Resolution Advisories) 
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RADAR Radio Detection And Ranging 

RADIUS Uzaktan Doğrulamalı Çevirmeli Kullanıcı Hizmeti (Remote 
Authentication Dial-In User Service) 

RADOME 
Radar Kubbesi (RAdar DOMe) 
Radar antenini dış etkilerden koruyan dış kılıf 

RAM Rastgele Erişilen Hafıza (Random Access Memory) 
RAM Yol Sapma Takibi (Route Authoriance Monitoring) 

RCA Azaltılmış Koordinasyon Hava Sahası (Reduced Co-ordination 
Airspace) 

RCMS Uzaktan Kontrol ve Görüntüleme Sistemi (Remote Control and 
Monitoring System) 

RCF Hava Yer Muhabere Kaybı (Radio Communication Failure) 

RDPS 
Radar Bilgi İşleme Sistemi (Radar Data processing System) 
Alınan Radar bilgilerini işleyen ve görüntüleyen sistem 

REC/PLB Kayıt/Yeniden Oynatma (Recording/Playback) 
REV Düzeltme Mesajı (REVision / REVise Message) 

RMA Güvenilirlik, Bakım, Mevcudiyet (Reliability, Maintainability, 
Availability) 

RMCDE Radar Mesajlarını Dönüştüren ve Dağıtan Ekipman (Radar 
Message Conversion and Distribution Equipment) 

RNAV Saha Seyrüsefer (Area Navigation) 
RPL Sürekli Uçuş Planı (Repetitive Flight Plan) 

RPAS Uzaktan Kumandalı Uçak Sistemleri (Remotely Piloted Aircraft 
Systems) 

RPS Radar Pozisyon Sembolü (Radar Position Symbol) 
Rpm Revolutions Per minute (Devir/Dakika) 
RPM Dakikadaki Dönüş Hızı (Rotation Per Minute) 
RQP Uçuş Planı Talebi (Request for Flight Plan) 

RVSM Azaltılmış Dikey Ayırma Miniması (Reduced Vertical 
Separation Minima) 

SARPs Standart ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (Standards and 
Recommended Practices) 

Scope Radar ekranı 
SDO Statik Veri Operasyonu (Static Data Operations) 
SDP Gözetim Veri İşlem (Surveillance Data Processing) 

SDPS Gözetim Veri İşleme Sistemi (Surveillance Data Processing 
System) 

SFPL Sistem Uçuş Planı (System Flight Plan) 
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SID Standart Aletli Kalkış (Standard Instrument Departure) 
SL Hassaslık Seviyesi (Sensitivity Level) 
SLIP Seri Hatlı İnternet Protokolü (Serial Line Internet Protocol) 
SMP Simetrik Çoklu İşleme (Symmetric Multi Processing) 
SMR Surface Movement Radar 

SNMP Yalın Ağ İletişimi Yönetim Protokolü (Simple Network 
Management Protocol) 

SPECI Özel Rapor (Aviation Selected Special Weather Report) 

SPI Özel Sinyal Tanımlaması (Special Pulse (Position) 
Identification) 

SSR İkincil Gözetim Radarı (Secondary Surveillance Radar) 
SPI - IDENT Özel Pozisyon Göstergesi (Special Position Indication) 
STAR Standart Terminal Geliş Yolu (Standard Terminal Arrival Route) 
STCA Kısa Vadeli Çatışma İkazı (Short Term Conflict Alert) 

STRAT CFMU Stratejik Planlama Sistemi (CFMU Strategic Planning 
System) 

SYSCO Sistemce Desteklenen Koordinasyon (SYstem Supported Co-
Ordination) 

TA Geçiş İrtifası (Transition Altitude) 
TA Trafik İkazı (Traffic Advisories) 
TACAN Taktik Hava Seyrüseferi (Tactical Air Navigation) 

TACT EUROCONTROL Taktik Sistemi (EUROCONTROL Tactical 
System)  

TAF Hava Durumu tahminleri (Terminal Area Forecast) 
TAR Terminal Sahası Radarı (Terminal Area Radar) 

TAWS Mania Farkındalığı ve Uyarı Sistemi (Terrain Awareness and 
Warning Systems) 

TB Tera Byte (1024 GB) 
TCAB Airbus TCAS İkaz Önleme (Airbus TCAS Alert Prevention) 

TCAS Trafik İkazı ve Çarpışmaları Önleyici Sistem(Traffic alert and 
Collision Avoidance System) 

TCP/UDP İletişim Kontrol Protokolü/ Kullanıcı Data Paketi Protokolü 
(Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol) 

TDOA Time difference of arrival 
TDM Zaman Bölümlü Çoklama (Time Division Multiplex) 
TFL Transfer Edilecek Uçuş Seviyesi (Transfer Flight Level) 

TFTP  Önemsiz Dosya Transfer Protokolü (Trivial File Transfer 
Protocol) 
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TIS-B Trafik Bilgi Hizmeti-Yayın (Traffic Information Service-
Broadcast) 

TMA Terminal Kontrol Sahası (Terminal Area) 

TMCS Teknik İzleme ve Kontrol Sistemi (Tecnical Monitoring Control 
System) 

TOM Teknik Bakım Monitörü (Technical Operational Monitoring) 

Track Radar sistemi tarafından algılanan geçerli bir hedef (sistem 
tarafından takibi yapılan bir hava aracı) 

TSA Geçici Olarak Ayrılmış Saha (Temporary Segregated Area) 
TTAŞ Türk Telekom AŞ (Turkish Telecom) 
TWR Meydan Kontrol Kulesi (Tower) 
TX/RX Verici/Alıcı (Transmitter/Receiver) 
UAS İnsansız Uçak Sistemleri (Unmanned Aircraft Systems) 
UHF Aşırı Yüksek Frekans (Ultra High Frequencies) 

UPS Kesintisiz Güç Sağlayıcı/Sistemi (Uninterrupted Power Supply / 
System) 

UTP Korumasız Tel Çifti (Unshielded Twisted Pair) 

UUP Yenilenmiş Hava sahası Kullanım Planı (Updated Airspace Use 
Plan ) 

VCS Sesli Muhabere Sistemi (Voice Communication System) 
VDL VHF Data Link 
VFR Görerek Uçuş Şartları (Visual Flight Rules) 
VHF Çok Yüksek Frekans (Very High Frequency) 

VLAN Sanal LAN (Virtual LAN) 

VMC Görerek Meteorolojik Koşullar (Visual Meteorological 
Conditions) 

VOR (VHF Omni Range)  
VPN Sanal Özel Network (Virtual Private Network) 

VRRP Sanal Uzak Yönlendirme Protokolü (Virtual Remote Routing 
Protocol) 

VSAT Çok Küçük Aralıklı Uydu Terminali (Very Small Aperture 
satellite Terminal) 

VSI Dikey Sürat Göstergesi (Vertical Speed Indicator) 

WAM Geniş Alanda Multilateration Uygulaması (Wide Area 
Multilateration) 

WAN Geniş Bölge Networkü (Wide Area Network) 
WP Çalışma Pozisyonu (Working Position) 
XDSL Sayısal Abone Hattı (Digital Subscriber Line) 

 

XPDR Transponder 
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HAVACILIK VE SEYRÜSEFER 

1.GENEL

İnsanoğlu binlerce yıl öncesinde dahi uçma hayaliyle yaşamış, uçmayı başarmasına imkân 
olmayan çağlarda efsanelerle uçan kahramanlar yaratmış ve bu konudaki arzusunu sürekli 
canlı tutmuştur. 

İlk olarak kuşların uçuşları ile ilgilenerek, insanların da uçabilecekleri inancıyla bilimsel 
çalışmalar 15. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından yapılmıştır. Kendisi kuşların hareketine 
bakarak, uçabileceğine inandığı birkaç makinenin tasarımını yapmıştır. Bunlar arasında, 
helikoptere benzer bir araç ile bir de paraşüt olduğu bilinmektedir. 

Daha sonraki dönemlerde havacılık konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. Tüm bu 
çalışmalar sonucunu 18. yy.’ da vermiş ve ilk olarak bu yy.’ de insanoğlu balonla uçuş 
gerçekleştirmiştir. 

Uçak ile ilk uçuş ise, 1903 yılında Wright kardeşler tarafından başarılmıştır. Akabinde 
havacılık baş döndürücü bir hızla gelişerek bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde uçuş 
ile ilgili olarak, pek çok hayal kurulmuş ve çalışmalar devam etmiştir. Kurulan bu hayallerden 
biri de, deniz üzeri uzun menzilli uçuş gerçekleştirebilmektir. Burada karşılaşılan en önemli 
problem, istenen yere ulaşabilmek amacıyla hatasız pilotaj sağlanması ile ilgilidir. 21 Mayıs 
1927’ de Charles Lindbergh havacılıkta yeni bir sayfa açan, Kuzey Atlantik – Paris arası 
uçuşu gerçekleştirmiş ve Atlas okyanusunu tek başına geçen ilk kişi olarak tarihe adını 
yazdırmıştır. Lindbergh’ in bu uçuşu başarmasındaki en önemli etkenlerden biri de, yaptığı 
detaylı seyrüsefer çalışmalarıdır. Atlantik uçuşuna kadar, Lindbergh uzun menzilli uçuşlarda 
karşılaşılabilecek problemler konusunda bir çalışma yapmamıştı. Daha önceki uçuşlarında, 
diğer özel uçak pilotları gibi o da yerden referans alarak seyrüsefer yapmıştı. Ancak şimdi 
5760 km’ lik, büyük bölümü deniz üzeri bir uçuş planlaması gerekmekteydi. 

Bu amaçla Lindbergh Atlantik geçişi için, New York – Paris arasındaki sahayı içerisine alan 
havacılık haritaları ile Kuzey Atlantik’ teki rüzgâr yönlerini gösteren haritalar bulmuştur. 
Daha sonra ise, gerekli seyrüsefer bilgisi ile donanarak, uçuşunu azami dikkatle planlamıştır. 
İkinci Dünya Savaşı ile birlikte sivil amaçlı uçuşlar ortadan kalkmış, ancak bu durum 
havacılıktaki gelişmelere engel olmamıştır. Aksine, sağlanan askeri avantajlar doğrultusunda 
yeni seyrüsefer metotları geliştirilmiştir. 

1945’ li yılların ardından, Lindbergh tarafından yalnızca hayal edilebilen seyrüsefer metotları 
ve ekipmanları her bir pilot ve navigator (seyrüsefer uzmanı) tarafından kullanılır hale 
gelmiştir. Devamında ise, bu yöntemler havacılıkta hızlı ve güvenilir hizmetin sağlanması 
çalışmalarında etkin olarak kullanılmışlardır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte, uzun menzilli uçaklar üretilmiş, neticesinde ise yeni rotaların 
planlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa ile Batı Amerika arasında gerçekleştirilen 
uçuşlarda daha kısa olduğu hesaplanan rotalar kullanılabileceği görüşü ortaya atılmıştır. 
Ancak bu görüş ile birlikte, kutup bölgeleri üzeri uçuşun başarılması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır.  

Geleneksel olarak kullanılan Kuzey Atlantik rotaları kadar güvenli olması gereken, Kuzey 
kutbu üzeri yeni uçuş güzergâhlarının belirlenebilmesi amacıyla pek çok deneme uçuşu 
yapılmıştır. Akabinde, kutup üzeri uçuşlarda yaşanan tüm problemler, dikkatle yapılan 
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seyrüsefer çalışmaları neticesinde çözülmüştür. Bu esnada problemlerin üstesinden 
gelebilmek amacıyla, hassas ve farklı özelliklere sahip seyrüsefer cihazları geliştirilmiştir. 

Günümüzde jet motorlu uçaklar olarak adlandırılan, A-310, B-737/747/757, DC-10 gibi 
gelişmiş teknoloji ile üretilen uçaklar farklı özellikleri ile özel seyrüsefer cihazları 
kullanmaktadırlar. 

2. SEYRÜSEFER

Seyrüsefer, bir uçağı bir konumdan diğer bir konuma getirmek ve her an konumunu 
belirleyebilmektir. Hava seyrüseferinin en basit şekli, arazi üzerindeki belirteçler yoluyla 
uçağın istenen konuma gitmesini sağlamaktır. İlk uçucular, nehirleri, demiryollarını izleyerek 
ve açık belirteçler olan şehir ve dağ tepelerine dikkat ederek yollarını bulmaktaydılar. Araziyi 
görerek yapılan kısa, gündüz uçuşlarında belirteçleri izleyerek yapılan bu basit seyrüsefer 
tekniği yeterli olmakla birlikte geliş en uçak sanayi ile beraber, imalat ve trafik arttığı 
için başkaca yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Gece, gündüz, kara ve deniz üzerinde,iyi ya da 
kötü hava şartlarında trafiğin iyi bir şekilde idare edilmesi için kalkış ve iniş zamanlarının net 
ve doğru bir cetvel halinde düzenlenmesi gereği de ortaya çıkmıştır. Hava seyrüsefer yöntem 
ve aletlerini geliştirmede, eskiden bu yana kullanılan deniz seyrüsefer sisteminden 
yararlanılmıştır. 

2.1 Genel Seyrüsefer 

Seyrüseferde kullanılan limit ve koşulların farklılığı nedeniyle seyrüseferler; 

• Görerek (VFR),
• Aletli (IFR) olarak ikiye ayrılır.

2.1.1 VFR

VFR şartlarda uçuş için gerekli minimum koşullar aşağıdaki Çizelge’de verilmiştir. Bu 
koşulların altında kalan hava durumlarında VFR uçuş ve seyrüseferi yapılamamaktadır. 
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Uçuş yapan pilotun VFR minima çizelgesindeki koşullara uyması gerekir. Sözgelimi, bir 
meydandan VFR uçuş planı ile kalkış yapılacaksa uçuş rüyetinin 5 Km. ve üzeri olması 
yeterlidir. 

2.1.2 IFR 

Bu tip bir seyrüseferin yapılabilmesi için uçulacak uçağın ve kullanıcı olarak pilotun, IFR 
koşullarda uçabilecek lisans ve yetkilere sahip olması gerekir.  

Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse IFR koşullarda uçacak uçakların NAV ve COM 
cihazlarının yeterliliği, buzlanma şartları ve gece uçuşları için gerekli teçhizatın bulunması 
sayılabilir. Tüm sistemlerin kontrolü ve alet uçuşu için gerekli ICAO ve AIP kurallarına 
uygunluğunun sağlanması pilotların sorumluluğundadır. Belirtilen koşullardan bir tanesinin 
bile eksik olması halinde IFR kalkış ve IMC(Instrumental Meteorological Conditions) hava 
durumunda uçuş yapılamaz. Aletli yapılan uçuşlarda pilotun yer ile görsel temas sağlamadan 
uçuş yapabilmesi serbest kılınmıştır. VFR (Visual Meteorological Conditions) uçuşta ise 
VMC muhafaza edilmelidir 

2.3 Seyrüseferin Temelleri 

Seyrüsefer, uçuş sırasında hedef noktaya giderken izlenmesi gereken rotanın takibinde ihtiyaç 
duyulan bilgilerin sağlanması için gerekli yöntem ve karşılaşılabilecek problemleri çözmeye 
yöneliktir. Seyrüseferde, çözülmesi gereken üç ana problem; 

• Uçağın bulunduğu konumun her an için belirlenmesi,
• Uçağın belirlenen herhangi bir konuma varacağı zamanın belirlenmesi,
• İstenilen konuma ulaşabilmek için tutulacak baş doğrultusunun (istikamet) nasıl

olması gerektiğinin belirlenmesi olarak sayılabilir.

Bu üç problemi çözmek için kullanılan yönteme hesabi seyrüsefer (deadreckoning) denir. 

2.3.1 Konumu her an için belirleme 

Uçağın konumunun belirlenebilmesi için, hareket noktasını, uçuş yönünü, uçağın hızını ve uçuş 
süresini bilmek gerekir. Bunlar biliniyorsa konum probleminin çözümü oldukça basittir. 
Sözgelimi, bir uçak x noktasından batıya doğru 180 Knot hızla uçuyor ise 20 dk. sonra bu 
uçağın x noktasından ne kadar uzakta bulunacağı hesaplanabilir. 

2.3.2 Belirli konuma ulaşacağı zamanı tespit etme 

Uçağın herhangi bir konuma varış zamanını bulmak, hesaplanması gereken bir diğer konudur. 
Her zaman mevcut olan ve hiçbir zaman önceden tam olarak hesap edilemeyen rüzgâr hızı, 
uçağın hızının ve uçuş yönünün belirlenmesini güçleştirir. Uçak, yerkabuğu etrafında hareket 
etmekte olan hava içerisinde uçar. Uçaktaki hız göstergesi, uçağın hava kütlesine göre ne 
kadar hızla ilerlemekte olduğunu gösterir. Uçağın, rüzgârı önden veya arkadan alıyor olmasına 
bağlı olarak, yere göre hızı daha fazla ya da az olabilir. Meteorolojiden alınacak yol boyu irtifa 
rüzgâr bilgileri kullanılarak yapılacak seyrüsefer planları daha dakik olacaktır. Ayrıca DME 
ve GPS cihazlarının kullanımı ve bilgisayar yardımı ile havadaki rüzgâr hızının tam olarak 
hesaplanması da mümkündür. Rüzgâr uçağın sadece hızına değil, nehrin bir yanından diğerine 
geçen kayığın su akıntılardan etkilenmesi gibi, uçuş yönüne de etki eder. Uçağın pusulası, 
uçağın yeryüzü düzleminde izledi ğ i yönü değil, uçak başının yöneldiği doğrultuyu gösterir. 
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2.3.3 Uçuş doğrultusunun belirlenmesi 

İstenilen bir konuma gidebilmek için tutulacak baş doğrultusunun belirlenmesinde, ulaşılacak 
olan konuma doğru uçmak yeterli olmaz. Çünkü rüzgâr, uçağı tutulan baştan başka bir 
doğrultuya doğru sürükleyebilir. Bu yüzden, rüzgârın hız ve yönü belirlenmeli, buna göre 
gereken düzeltmeler yapılmalıdır. 

2.4 Seyrüsefer Yöntemleri 

Temel seyrüsefer yöntemleri aşağıya çıkarılmıştır; 

• Harita Okuma (Pilotaj); harita kullanarak, arazi şekillerini takip etmek suretiyle
yapılan seyrüseferdir. 

• Dead-reckoning (Hesabi Seyrüsefer); hiçbir seyrüsefer yardımcı cihazı
kullanılmadan, mesafeyi ve uçuş istikametini, havada geçen zamanı ve yer süratini
hesaplayarak uçağın pozisyonunun bulunmasıdır.

• Celestial Navigation (Yıldızlarla Seyrüsefer); güneş, ay, gezegenler  (Venüs-
Jüpiter-Satürn) ve özel olarak seçilmiş 57 yıldızdan faydalanılarak yapılan
seyrüseferdir.

• Radyo Seyrüseferi; çeşitli tipte radyo seyrüsefer yardımcı cihazları (VOR, NDB
v.b.) kullanılarak yapılan seyrüseferdir.

Tüm seyrüsefer çeşitleri temelde hesabi seyrüsefere dayanmaktadır. Hesabi seyrüsefer, 
mesafeyi, uçuş doğrultusunu, havada geçen zamanı ve yer hızını hesaplayarak uçağın 
konumunun belirlenmesidir. 

Pilot seyrüseferi, yer ile haritayı karşılaştırarak rotanın korunması üzerine kurulmuştur. Harita 
kullanarak ve arazi üzerindeki belirli noktaları dikkate alarak yapılan uçuşta kullanılan 
seyrüseferdir. Arazi üzerindeki noktaların görülebileceği hava koşullarında yararlanılabilir. 

Radyo ve radar seyrüseferi, radyo verici ve radar istasyonlarının yardımı ile yapılan 
seyrüseferdir. Yıldızlarla seyrüsefer, güneş, ay ve diğer yıldızların yardımı ile yapılan 
seyrüseferdir. Güneş, ay ve yıldızların konumuna göre yer ve yön belirleme temeline dayanır. 

Uçuş sırasında tek bir seyrüsefer yöntemi güvenli olmayabilir. Görüş şartları harita okumayı 
engelleyebilir, teçhizat veya statik arızalar radyo ve radar seyrüseferini mümkün kılmayabilir. 
Bu nedenle uçuş planlarında mümkün olduğu kadar diğer seyrüsefer yöntemleri de birlikte 
kullanılmalı ve uçuş öncesi hazırlıkları da buna göre yapılmalıdır. 

Ayrıca söz konusu seyrüsefer yöntemlerine, barometrik veya basınca dayalı seyrüsefer 
yöntemi de eklenebilir. Günümüzde kullanılan seyrüsefer yöntemleri arasında en gelişkin 
olanı, “Satallite Navigation - Uydu esaslı seyrüseferdir”. Havacılıkta belirli ölçülerde halen 
kullanılmakta olan bu sistemin gelecekte daha yaygın olarak kullanılması planlanmaktadır. 

3. RADYO SEYRÜSEFERİ

Bir noktadan başka bir noktaya (deniz, hava, kara) seyahat etmek “ seyrüsefer” dir. 
Radyo seyrüseferi denildiğinde; radyo dalgaları ile bir yerden başka bir yere gitmek için 
kullanılan sistemler anlaşılmalıdır.  
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Kara yolunda yapılan seyrüsefer iki boyutlu iken hava seyrüseferi üç boyutlu olup 3. boyut 
irtifadır. 

3.1 Amaçlar 
• Hava trafiğinin düzenlenmesi ( aynı doğrultulu uçakların irtifalarının ayarlanması),
• Uçulan bölgenin engebe durumunun belirlenmesi,
• Havada görüş sıfır bile olsa radyo seyrüsefer sistemleri sayesinde piste iniş yapılabilir

ve yön bilgisi verilebilir.

4. ELEKTROMANYETİK DALGA

EM dalga uzayda ya da maddesel bir ortamda yayılan ve salınım yapan bir elektrik alan ile 
manyetik alanın birlikte oluşturduğu kabul edilen dalgalara verilen addır. Radyo seyrüsefer 
yardımcıları; vericinin (Emitter - E) gönderdiği elektromanyetik dalgaların alıcı (Receiver – 
R) tarafından alınması prensibiyle çalışırlar.

Verici Anten: Elektrik sinyallerinin belirli bir yere yollanması için söz konusu sinyalleri
elektromanyetik dalgalara dönüştürüp boşluğa gönderen antendir. 

Alıcı Anten: Buna karşılık alıcı anten boşluktaki elektromanyetik dalgaları alıp elektrik 
enerjisine çeviren ve bunu elektronik aygıtlara göndererek bilgiyi orijinal formuna dönüştüren 
(ses, görüntü vb.) antendir. 

4.1 Elektromanyetik Dalganın Formu 

Bir sinüs fonksiyonu şeklindedir. 

    Şekil 1. Elektromanyetik Dalganın Formu. 

Elektromanyetik dalganın iki bileşeni vardır. Bunlar Elektrik alan (E) ve Manyetik alan (H) 
bileşenleridir. Bu iki bileşen birbirine dik, elektromanyetik dalganın yayılma yönü ise her 
ikisine de diktir. 

4.2 Radyo Frekans Kategorileri 

Tanım  Kısaltma Frekans Dalga Boyu 

Very Low Frequency            VLF 3KHz-30KHz  100.000m-10.000m 

Low Frequency LF 30KHz-300KHz 10.000m-1000m 
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Medium Frequency  MF 300KHz-3MHz 1000m-100m 

High Frequency HF 3MHz-30MHz 100m-10m 

Very High Frequency  VHF 30MHz-300MHz 10m-1m 

Ultra High Frequency             UHF* 300MHz-3GHz 1m-0.1m 

Super High Frequency SHF* 3GHz-30GHz 0.1m-0.01m 

Extremly High Frequency EHF 30GHz-300GHz 0.01m-0.001m 

* Radar sistemlerinde genel olarak kullanılan frekanslardır.

 4.3 Modülasyon 

Alçak frekanslı bilgi sinyalleri ile yüksek frekanslı taşıyıcı sinyallerin elektronik devre 
elemanı içinde karıştırılarak, taşıyıcı sinyalin altında ve üstünde olmak üzere iki tarafında 
yeni frekanslar elde etmek işlemine “modülasyon” denir. Modülasyon işleminin iki amacı 
vardır. Birincisi alçak frekanslı sinyallerin uzak mesafelere güç kaybı olmadan iletimini 
sağlamak, ikincisi ise kullanılacak antenin boyutunu azaltmaktır. Anten boyu iletilen sinyalin 
frekansıyla doğrudan ilişkilidir. Örneğin 1kHz’lik bir sinyal modülesiz olarak iletilmek 
istenirse yaklaşık 140km uzunluğunda bir anten tedarik etmek gerekir. 

      4.4 Dalga Tipleri 

4.4.1 Yer Dalgaları 

Yavaş yavaş zayıflayıp tamamen sönünceye kadar yeryüzü eğrisini takip eden dalgalardır. 
Yeryüzüne paralel olarak yayılırlar. 

Yer dalgalarının yayılmalarını etkileyen faktörler: 
a. Toprağın tipi (toprak ne kadar nemli ise menzil o kadar artar),
b. Frekans (frekans azaldıkça menzil artar),
c. Verici gücü (vericinin gücü ne kadar yüksek ise menzil de o oranda artar),

Yer dalgalarının etkili olduğu iki seyrüsefer sistemi vardır, bunlar okyanus üzeri uzun 
menzilli seyrüseferlerde kullanılan OMEGA ve LORAN sistemleridir; fakat bu sistemler 
günümüzde artık kullanılmamaktadırlar. 

4.4.2 Gök Dalgaları 

Atmosferin iyonosfer katlarına çarpıp yansıyarak tekrar yeryüzüne dönen dalgalardır. 
İyonosfer atmosferin en dış katmanıdır ve yerden yaklaşık 70-90 KM arasında bir 
mesafededir. Bu katmanın yüksekliği sabit olmayıp zamana ve mevsime göre değişkenlik 
gösterir. Gündüzleri ise geceye göre daha alçak seviyededir.  

Gök dalgalarının menzilini etkileyen faktörler şunlardır: 
a. İyonosfer katmanının iyonlaşma miktarı ne kadar fazla ise menzil o oranda azalır.

Örneğin gündüzleri duyulamayan birçok kanal geceleri duyulabilir,
b. Vericinin gücü,
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c. 30 MHz ‘in altındaki frekanslarda gök dalgalarının menzili artar, 30 MHz üzeri
frekanslarda ise iyonosferden yansıyamaz ve uzay boşluğuna yayılır,

d. Verici anteninden gönderilen dalganın yansıyabilmesi için iyonosfere belli bir açı
altında gelmesi gereklidir. Büyük açılarda iyonosfer katmanlarına ulaşan gök
dalgaları, bu katmanlar tarafından emilirler,

e. Verici anteni ne kadar yükseğe yerleştirilirse menzil o oranda artar.

4.4.3 Optik Dalgalar 
Doğrusal olan ve iyonosfer tabakasından yansımaksızın iyonosfer tabakasını delip geçerek 
uzaya ulaşan yüksek frekanslı dalgalardır. Frekans değeri 30 MHz ‘den büyük olan 
dalgalardır. Optik dalgaların alıcılar tarafından alınabilmesi irtifaya bağlıdır. 

    4.5 Radyo Dalgalarının Yayılımında Ortaya Çıkan Problemler 

4.5.1 Fading (Sönümlenme) Olayı 

Aynı enerjili ve frekanslı iki dalga alıcıya aynı anda ulaşırsa, alıcıda alınan işaretin gücünde 
zaman içerisinde artma ve azalma yani bir dalgalanma meydana gelir. Aynı anda bir dalganın 
maksimum, diğerinin minimum değerine ulaşması (aynı fazda olması durumu) ise sinyalin 
sönümlenmesine neden olur. Örneğin, direkt olarak uçağa ulaşan yer dalgası ile iyonosferden 
yansıyıp daha uzun bir yol kat ederek uzaktaki alıcıya ulaşan gök dalgasının aynı anda 
alınması sönümlenme olayına sebep olur. Özellikle geceleri gök dalgaları daha etkin olduğu 
için MF bandında yayın yapan vericilerde ortaya çıkar. Bu nedenle NDB gibi MF bandında 
yayın yapan radyo seyrüsefer yardımcılarının geceleri gönderdikleri bilgiye 
güvenilmemelidir. 

4.5.2 Sessiz Bölge 

Özellikle HF bandında yayın yapan vericilerde ortaya çıkar. HF bandında yer ve gök dalgaları 
hâkimdir. Genelde etkili olan ise gök dalgalarıdır. 

• Frekans: Verici frekansı ne kadar düşük ise özelikle yer dalgalarının ulaşacağı
menzil o kadar artacak ve sessiz bölge küçülecektir.
• Toprağın Tipi: Toprağın nemli olması oranında yer dalgalarının menzili artar.
Bu da sessiz bölgeyi daraltacaktır.
• Zaman: Özellikle geceleri gök dalgalarının menzili daha yüksektir. Bu
durumda sessiz bölge küçülecektir.

4.5.3. Direk Dalgaların İrtifaya Bağlı Olarak Alınması 

Anlaşılacağı gibi direk dalgaların alınması uçağın konumuna ve irtifasına bağlı olarak 
değişmektedir. 

4.5.4. Sessizlik (Belirsizlik) Konisi 

Genelde tüm yer istasyonlarında görülen bir problemdir.  İstasyonda dikey eksenden ± 40º - 
45º‘lik koni şeklindeki bölge içerisinde bulunan uçaklar istasyonun gönderdiği sinyalleri 
sağlıklı olarak alamazlar. 

   4.6 Frekans Bantlarının Özellikleri 
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4.6.1.VLF (3-30 KHz) 
• Yayınım: Yer ve gök dalgaları
• Menzil: Yer dalgaları hakimdir ve 4000 NM' den daha uzak mesafelere ulaşabilir.

Dağlar alçak frekanslı dalgaların yayılmasında engel teşkil etmez.
• Anten: Anten boyutları oldukça büyük (uzun dalga boyuna bağlı olarak)
• Güç: Yer dalgalarındaki zayıflamaya bağlı olarak Kw ’lar mertebelerinde.
• Kullanım: OMEGA, ticari telgraf çekimleri, radyo yayınları.
• Gürültü: Oldukça yüksektir. Havanın statik parazitinden ve hava koşullarından

etkilenirler.

4.6.2.LF (30-300 KHz) 
• Yayınım: Yer ve gök dalgaları (gök dalgaları sadece geceleri hakimdir).
• Menzil: Yer dalgaları ile 1500 NM, gök dalgaları ile 3000 NM.
• Anten: 50 m boyunda geniş dipol.
• Güç: Menzile bağlı olarak birkaç Kw mertebelerinde.
• Kullanım: NDB, LORAN.
• Gürültü: Yeterince yüksek, hava koşullarına duyarlıdır.

4.6.3. MF (300 kHz-3 Mhz) 
• Yayınım: Genel olarak yer ve gök dalgaları, bazı yerlerde direk dalgalar.
• Menzil: Toprak üzerinde 300 NM, su üzerinde 1000 NM.
• Anten: Birkaç metrelik dipol.
• Güç: Birkaç yüz watt mertebelerinde.
• Kullanım: NDB, LORAN, yerden yere veya nadiren havadan yere haberleşme.
• Gürültü: Yüksek, sönümlenme olayı.

4.6.4. HF (3-30 MHz) 
• Yayınım: Genel olarak gök ve direk dalgalar hakimdir. 100 NM' e kadar yer dalgaları

da görülür.
• Menzil: Gün içerisinde 300 NM, geceleri gök dalgaları vasıtasıyla 1000 NM'e kadar,

100 - 150 NM arasında sessiz bölge.
• Anten: Orta boyutlu dipol.
• Güç: Menzile bağlı olarak 100-200 W.
• Kullanım: Uzun menzilli yerden yere ve havadan yere haberleşme.
• Gürültü: Orta düzeyde.

4.6.5. VHF (30-300MHz) 
• Yayınım: Direk dalgalar.
• Menzil: 100-300 NM, alınması irtifa ile ilgili.
• Anten: 1 m'lik dipol
• Güç: Birkaç 10 W mertebelerinde.
• Kullanım: VOR, ILS Localiser, Markers, VDF, FM radyo ve televizyon yayını, telsiz

haberleşmesi.
• Gürültü: Minimum.

4.6.6. UHF (300 MHz-3 GHz) 
• Yayınım: Direk dalgalar.
• Menzil: 200 NM'den fazla, alınması irtifaya bağlı.
• Anten: 20-30 cm. büyüklüğünde.
• Güç: Birkaç Watt mertebelerinde.
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• Kullanım: DME, ILS Glide Path, TACAN, askeri haberleşme, GPS.
• Gürültü: İhmal edilebilir mertebelerde.

4.6.7. SHF (3-30 GHz) ve EHF (30-300 GHz) 
• Yayınım: Direk dalgalar.
• Menzil: 200 NM'den fazla, alınması irtifaya bağlı.
• Anten: Birkaç santimetre büyüklüğünde.
• Güç: Birkaç watt mertebelerinde.
• Kullanım: MLS, Radyo altimetre, tüm radar sistemleri.
• Gürültü: İhmal edilebilir mertebelerde.

5. ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE GÖRE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ

Radyo seyrüsefer sistemlerinin tamamı; radyo sinyalinin yayılma zamanının ölçülmesi veya 
iki işaretin yayılma zamanları farklarının bulunması prensibine dayanır.  

5.1. Dairesel  Sistemler 

Yer istasyonu ile uçak arasında elektromanyetik dalganın gidip-yansıyıp dönme süresinin 
ölçülmesi prensibine dayanır. Radar ve DME istasyonları bu prensiple çalışırlar. 

5.2. Hiperbolik Sistemler 

Bu sistemlerde hava aracı birbiriyle senkronize çalışan iki ayrı istasyonun sinyallerini alıp 
ikisi arasındaki zaman farkını ölçerek değerlendirir. Ölçüm aynı anda iki istasyon tarafından 
yayımlanan işaretin uçak tarafından alınarak, iki işaret arasındaki zaman farkının okunmasına 
dayanır. OMEGA ve LORAN sistemleri bu prensiple çalışırlar. 

5.3. Açısal Sistemler 

İşaretin gidiş dönüş zamanı yerine, istasyona veya uçağa göre radyal ve açı ölçülmesi 
prensibine dayanır ( VDF, ADF, ILS, VOR). 

6. SEYRÜSEFER SİSTEMLERİNİN KULLANIMA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

6.1. Uzak Mesafelerde Kullanılan Seyrüsefer Yardımcıları ( >300 NM)

Uzun mesafeli yolculuklarda (çöl veya okyanus üzeri uçuşlarda) kullanılan seyrüsefer 
yardımcılarıdır. 5-10 NM arası hata toleransı vardır. VLF, LF veya MF band frekansları 
kullanılır. Hiperbolik sistemler bu gruba girerler (LORAN, OMEGA).  

6.2. Orta Mesafelerde Kullanılan Seyrüsefer Yardımcıları (< 300 NM) 

Hava trafik yolları üzerinde seyreden uçaklar tarafından kullanılırlar. Hata toleransları birkaç 
derecedir. MF, VHF, UHF band frekansları kullanılır. Radyo sinyallerinin ulaşabileceği 
uzaklık uçuş seviyesinin fonksiyonudur. VOR, DME, VDF, ADF sistemleri bu grupta 
bulunmaktadırlar.  
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6.3. Kısa Mesafelerde İniş veya Yaklaşmada Kullanılan Seyrüsefer Yardımcıları 

Orta mesafelerde kullanılan seyrüsefer yardımcıları kısa mesafeler için de kullanılırlar (VOR, 
DME gibi). Ancak bunun yanında inişte kullanılan bazı ek sistemler de mevcuttur (ILS, 
MLS). Bunlarda hata payı oldukça aza indirgenmiştir. Birkaç yüz metre veya derecenin onda 
biri kadar ya da daha az bir hata payı söz konusudur.  

7. RADYO SEYRÜSEFER YARDIMCILARI

7.1. Gonyometre (Açıölçer), VDF, ADF Sistemleri

Genel anlamda gonyometre bir elektromanyetik dalganın yayılma yönünün ölçülmesi 
prensibine dayanır. Pratikte ise bu dalganın yayımlandığı vericinin yönünün ölçülmesidir. 
Havacılıktaki uygulamaları iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: 

• Yer Gonyometresi (VDF): Verici uçak üzerindedir. VHF bandında yayımlanan dalga,
VHF bandında çalışan ve kule üzerinde bulunan VDF (VHF Directional Finder) cihazı
yardımıyla hava trafik kontrolörü tarafından okunur ve uçağın kuleye göre yönü
saptanır. Daha sonra bu bilgi tekrar VHF bandında pilota iletilir.

• Uçak Bordo Gonyometresi (ADF, NDB): Bir yer istasyonundan MF bandında
yayımlanan elektromanyetik dalga, ADF (Automatic Directional Finder) cihazı
yardımıyla alınarak yön bilgisi bordodaki göstergeler vasıtasıyla pilota bildirilir
(QDM, QDR).

7.1.1. VDF (VHF Directional Finder) 

30 Hz.lik iki sinyal arasındaki faz farkı, yayım yapan vericinin Manyetik Kuzeye göre yönünü 
belirler. Ayrıca 300-3000 Hz. frekanslı ses sinyali ve 30 Hz.’lik sinyal taşıyıcı VHF frekansı 
ile aynı anda modüle edilir. Alıcıda tekrar bu iki işaret demodüle edilerek gerekli yerlere 
verilir (gösterge, hoparlör gibi). Taşıyıcı frekansı 118-136 MHz. arasında seçilir. Hata payı 
birkaç derecedir. İlk kullanılan seyrüsefer sistemidir. Ya uçağın istasyona ya da istasyonun 
uçağa göre pozisyonunu verir. QDM ve QDR olmak üzere iki çeşit bilgi vardır. QDM 
manyetik kuzeye göre istasyonun pozisyonu iken QDR QDM+180º ‘dir. 

VDF cihazının avantajları: 
• Maliyeti düşük,
• Bakımı ve kurması kolay,
• Uçak üzerinde kule ile haberleşme bağlantısı dışında herhangi bir gösterge veya ek

teçhizata gerek yoktur.

VDF cihazının dezavantajları: 
• Bilginin süreksizliği,
• Yerde bir operatöre ihtiyaç olması,
• Bilginin orta doğrulukta olması,
• Sistemin kapasitesinin düşük olmasıdır.

7.1.2. ADF (Automatic Direction Finder) 

Uçakların yayım yapan yer istasyonlarına bağlı olarak yön bulmasını sağlayan bir seyrüsefer 
yardımcısıdır. LF ve MF bandında çalışan bu sistem uçaktaki göstergeler (RMI=Radio 
Magnetic Indicator) vasıtasıyla, uçağın bulunduğu pozisyona göre istasyonun yönünü 
gösterir. NDB (Non Directional Beacon) ve L (Locator) olmak üzere iki tür yer istasyonu 
vardır. Sistemin çalışma frekansı 200-1750 KHz arasında değişir. Avrupada genelde 



448
11	

kullanılan 200-420 KHz frekans aralığıdır. İletimde genlik modülasyonu kullanılır. Çalışma 
prensibi VDF ile aynıdır. Her yer istasyonu mors kodunda iki-üç harfli tanıtım sinyali 
gönderir. NDB için dakikada 2 defa, L için dakikada 6 defa tanıtım sinyali yayımlanır. ADF 
sistemi normal uçuşta, yaklaşmada ve her uçuş seviyesinde kullanılabilir. NDB daha çok 
seyrüsefer sırasında, L ise yaklaşmalarda kullanılır. Locator' ın verici gücü 10-50 w, NDB 'nin 
ise 1-5 Kw mertebelerindedir. Buna bağlı olarak da Locator' ın menzili 15-25 NM, NDB' nin 
50-100 NM düzeyindedir. Sistem hatası ±10º ’dir. Özellikle geceleri hata miktarı maksimuma
ulaşır.

Bir NDB, hava yollarında, hava meydanı veya ILS yerleştiricisi olarak, VOR ile birlikte ya da 
yalnız başına bir hava limanının civarında kullanılabilir. Günümüzde seyrüsefer amaçlı 
kullanılan NDB, basit bir yaklaşma yardımı sağlamak için DME ile birlikte kullanılır. 

NDB’ ler genel olarak yaklaşma amaçlı düşünülmüştürler ve uzun menzilli algılama için 
yeterli güce sahip değillerdir.  NDB istasyonlarıyla yaklaşma yapılırken, öncelikle doğru 
istasyonun ayarlanıldığından emin olunmalıdır. Bunun tek bir yolu vardır, o da; mors alfabesi 
tanıtmasını dinlemektir. NDB yaklaşması denildiğinde ADF yaklaşması anlaşılmalıdır. Ama 
pratikte NDB yaklaşması olarak söylenir. Bu prosedür, belirli bir istikametteki herhangi bir 
noktaya belli bir irtifada uçabilmeye ve görüş alanı yeterliyse yani pist görüşü mevcut ise iniş 
yapılmasına imkan sağlar. NDB yaklaşması meydanı bulmak için en doğru yol değildir, 
çünkü pilotun oldukça yetenekli ve teknik olmasını gerektirir ancak hiçbir yaklaşmanın 
olmamasından da iyidir. NDB yaklaşmasında uçak yerden 500-600 ft yüksekliğe alçalabilir ve 
iniş için gerekli olan görüş mesafesi yaklaşık 1-1.5 NM olacaktır.  

ADF cihazının avantajı: 
• Sistemin basitliği ve ucuzluğudur.

ADF cihazının dezavantajları: 
• Meteorolojik şartlara duyarlı,
• Fading olayı sebebiyle özellikle geceleri alınan bilgiye güvenilememesi,
• Dikey olarak ±45º ‘lik bölgede sessizlik konisi oluşmasıdır.

- NDB’ de Uçuş Başı ve ADF Cihazı.
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-Uçağın Pozisyonunun Belirlenmesi İçin En Az İki NDB İstasyonu Gereklidir.

7.2. VOR (VHF Omni Range) 

VOR istasyonu kendi etrafında birer derece aralıklarla 360 adet radyal adı verilen doğrusal 
hat üretir. VHF bandında her yönde yayın yapan verici, kullanıcıya manyetik kuzeye göre 
yönünü, seçilen radyale göre pozisyonunu bildirir. Uçakta alınan VOR bilgisi ADF 
sistemindeki gibi uçak başını ADF istasyonuna yöneltmek amacına hizmet etmez. Sadece 
pilota uçuş esnasında radyal bilgisi verir. 

Sistemin çalışması; VOR istasyonunun yayımladığı sinyalin bir taşıyıcı dalganın 30 Hz 
değerinde birbirinden bağımsız, ancak aynı anda iletilen iki dalga tarafından modüle edilmesi 
prensibine dayanır. 

• Referans işareti (30 REF); Fazı değişmez, her yönde sabittir.
• Değişken işaret (30 VAR); Yayılma yönüne bağlı olarak ve fazı yayılma yönünde

olacak şekilde değişir.

30 REF sinyali 9960 Hz’ lik bir alt taşıyıcıya frekans modülasyonlu olarak bindirilir. Bu alt 
taşıyıcı da frekans değeri 108-118 MHz arasında değişen ana taşıyıcıya genlik modülasyonlu 
olarak bindirilerek bir başka verici anten vasıtasıyla boşluğa gönderilir. Uçaktaki alıcıda ise 
filtreler ve demodülatör vasıtasıyla 30 REF ve 30 VAR sinyalleri alt ve ana taşıyıcıdan ayrılır. 
Faz karşılaştırıcı vasıtasıyla 30 REF ve 30 VAR sinyalleri arasındaki faz farkı ölçülerek 
uçağın hangi radyal üzerinde olduğu saptanır. HSI (Horizontal Situation Indicator) ve CDI 
(Course Daviation Indicator) göstergeleri vasıtasıyla da pilota gerekli bilgiler aktarılır (seçilen 
radyale göre uçağın pozisyonu, baş açısı, TO/FROM bilgisi ve sessizlik konisi üzerinde 
uçulup uçulmadığı gibi). VOR çalışma frekansı ve kanalları, 108-118 MHz’ lik frekans 
bandına 0.05 MHz aralıklarla yerleştirilen kanallar şeklindedir. Ancak 108.00-108.05-108.25-
108.40 şeklinde 112.00 MHz’ e kadar sıralanmıştır. Bunun sebebi ise 108.10-108.30 gibi 
111.90 MHZ'e kadar, aralarda ILS sisteminin Localizer kanallarının bulunmasıdır. 112.00 
MHz ten itibaren 118 MHz 'e kadar ise VOR kanalları 0.05 MHz aralıklarla 
yerleştirilmişlerdir. Toplam 160 kanal kullanıma açılmıştır. 

Aynı amaca hizmet etmekle beraber üç tip VOR istasyonu ile karşılaşmak mümkündür. 
Bunlar NVOR (Normal VOR), TVOR (Terminal VOR) ve DVOR (Doppler VOR) 
şeklindedir. 

• NVOR: Genelde düz uçuşlarda, seyrüsefer esnasında kullanılır. Çalışma frekansı 112-
118 MHz arasındadır. Verici gücü 200 w, menzili 200 NM/FL 330 mertebelerindedir.



450

13	

• TVOR: Yaklaşmalarda kullanılır. Çalışma frekansı 108-112 MHz arasındadır. Verici
gücü 50 W, menzili 25 NM/FL 50 mertebelerindedir.

• DVOR: Çalışma prensibi diğer ikisine göre daha farklıdır. Havaalanı içindeki veya
VOR istasyonu çevresindeki metal yapıların veya araçların sebep olduğu
yansımalardan kaynaklanan bilgi hatalarının ortadan kardırılması için geliştirilmiştir.
Diğer iki tipe göre daha duyarlıdır ve hata payı daha düşüktür.

ICAO’ nun müsaade ettiği kabul edilebilir maksimum hata payı her üç tip için de ±5º dir.  
VOR cihazının avantajları: 
Yüksek frekansların kullanılması, NDB' de ortaya çıkan ve meteorolojik koşullardan 

kaynaklanan gürültü problemini minimuma indirir, 
• Uçak bordosundaki teçhizatın basitliği,
• NDB 'ye göre daha düşük güç gereksinimi,
• Sistemin hata toleransının daha düşük olması (± 5°)

VOR cihazının dezavantajları: 
• Vericinin yerde kurulma zorluğu,
• Direk dalgaların iletimde hakim olması dağların maskeleme etkisini beraberinde

getirmektedir,
• Vericinin gönderdiği sinyallerin alınması irtifaya bağlıdır.

ð Uçakta Yer Alan VOR Seyrüsefer
Göstergesi 

ð Seçilen Radyale Göre Track Bar Sapmaları (5
ve 10 º’lik) 
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7.3. DME (Distance Measuring Equipment) 

Pilota yer istasyonu ile uçak arasındaki uzaklığı veren ve UHF bandında yayım yapan bir 
sistemdir. Genelde VOR ile birlikte kullanılır. Böylece pilot aynı anda hem yön hem de 
uzaklık bilgisini elde etmiş olur. Bu tür bir sistemde pilotun VOR frekansını seçmesi otomatik 
olarak ona bağlı DME frekansını da seçmesini sağlar (V0R/DME). Sistem yaklaşmalarda 
kullanılıyorsa iki istasyon arasındaki uzaklık 100 ft’  den fazla, seyrüsefer için kullanılıyorsa 
2000 ft’ den fazla olmamalıdır. 

 Hem uçakta hem de yer istasyonunda (transponder) alıcı ve verici anten vardır. Uçağın 
gönderdiği sorgu sinyalleri yer istasyonunda değerlendirilir ve farklı bir frekansta cevap 
sinyali olarak uçağa gönderilir. Yer istasyonunda sorgu sinyalinin değerlendirilmesi 50 msn 
de gerçekleşir. Sorgu ile cevap sinyali arasında 63 MHz’ lik frekans farkı vardır. Sistemin 
çalışma prensibi, sinyalin gidiş-dönüş süresinin ölçülmesine dayanır. İletişimde darbe 
modülasyonu kullanılır. Pilot, DME frekansını seçtikten sonra ilk sorgu sinyalleri darbe 
çiftleri şeklinde yer istasyonuna gönderilmeye başlanır. Uçak bu durumda arama 
aşamasındadır. DME istasyonunun cevap sinyalleri yakalanıncaya kadar uçak, saniyede 150 
defa darbe çifti göndermeye devam eder. Cevap sinyali yakalandıktan sonra ise izleme 
aşaması başlar. Gönderilen darbe çifti sayısı bu aşamada saniyede 10-30 düzeylerine düşer. 

Yer istasyonu her sorgu sinyaline cevap sinyali göndermez. Ortalama 10 sorgu sinyalinden 5' 
ine cevap sinyali gönderir. Her DME istasyonunun belirli bir kapasitesi vardır. Yer 
istasyonunun gönderebileceği darbe çifti sayısı ortalama saniyede 2700' dür. Bu da yaklaşık 
100 uçağa aynı anda hizmet verebileceği anlamına gelir. (95 uçak izleme, 5 uçak araştırma 
aşamasında varsayımı ile). İstasyon, öncelikle en iyi aldığı sorgu sinyallerini değerlendirmeye 
alır. Kapasitesinin üzerindeki sorgu sinyallerini değerlendirmeye almaz, yani cevap sinyali 
göndermez. 

Sistemin çalışma frekansı; UHF bandında 962-1213 MHz aralığında seçilir. Bu aralıkta 
toplam 252 kanal mevcuttur. (X modunda 126, Y modunda 126 kanal olmak üzere). Sorgu ile 
cevap sinyali arsında X ve Y moduna bağlı olarak ±63 MHZ fark vardır. Her yer istasyonu 
1350 Hz ‘de mors kodunda tanıtım sinyali yayınlar. 

DME çalışır iken optik dalgalar hakimdir. Maksimum menzil 200 NM ’dir. İstasyonun tam 
üzerinden geçildiğinde DME istasyonu uçağın irtifasını NM biriminde gösterecektir. Müsaade 
edilen hata payı ortalama 0,5 NM’ dir. Pratikte bu oran 0,2 NM mertebelerindedir. 

Sistemin avantajları: 
• Kısa menzilli seyrüseferlerde (menzil <200 NM) en yaygın olarak kullanılan uzaklık

ölçüm sistemidir,
• Çoğu aletli yaklaşma prosedürleri VOR/DME istasyonları üzerine kurulur,
• Yer hızı ve seyahat süresinin hesaplanmasında ana kaynaktır,
• ILS sisteminde daha doğru uzaklık bilgisi vermesi sebebiyle markerlerin yerine

kullanılır, MLS yaklaşma sisteminde de yine daha geliştirilmiş DME/P (Precision
DME) kullanılır.
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ð Uçaktaki Dijital DME Göstergesi

ð Uçak AGL 6100 ft’ te iken İstasyon üzerinde
Olursa Mesafe Göstergesinde 1 NM Okur.

ð Teorik Olarak DME Arc Segmentleri
20’şer º ‘dir. 

7.3. TACAN (Tactical Air Navigation),  VORTAC (VOR+TACAN) 

TACAN sadece askeri havacılıkta kullanılan bir radyo seyrüsefer sistemidir. VOR/DME 
sisteminin sivil uçaklar için sağladığı yön ve uzaklık bilgisini TACAN askeri uçaklar için 
sağlar. Çalışma frekansı DME ile aynıdır. (UHF bandında 1 GHz civarında). Bir DME alıcısı 
TACAN istasyonunun gönderdiği sinyalleri alabilir ve uzaklık bilgisinden faydalanabilir. Bu 
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nedenle DME alıcısı bulunan sivil uçaklar TACAN istasyonunun uzaklık bilgisini 
kullanabilirler. 

Birbirine çok yakın yer istasyonlarının sinyallerinin birbirine karışmasını önlemek için, 
özellikle sivil ve askeri uçakların uçtuğu bölgelerde VORTAC (VOR+TACAN) radyo 
seyrüsefer yardımcısının kullanılması daha uygundur. Bu sistem hem askeri hem de sivil 
uçaklara aynı anda yön ve mesafe bilgisi verir. Sivil uçaklar VOR' dan yön, TACAN' dan 
mesafe, askeri uçaklarda TACAN' dan mesafe ve yön bilgisi alırlar. 

VORTAC ve VOR/DME sistemlerinin menzilleri ve toleransları aynıdır. TACAN verici 
antenleri üzerinde VOR' da olduğu gibi dikey olarak ±50º’lik bölgede bir karışıklık veya 
sessizlik konisi bulunmaktadır. 126 kanalı mevcuttur. 3 harfli mors kodunda tanıtım sinyali 
yayınlarlar. 

7.4. ILS (Instrument Landing System) 

Bulut tavanının alçak, görüş faktörlerinin kötü olduğu durumlarda uçağın piste elektronik 
cihazlarla emniyetli ve konforlu olarak iniş yapmasını sağlayan bir sistemdir. 

Üç ana yer tesisi şunlardır: 
• Elektronik merkez pist hattını göstermek için ufki düzlem meydana getiren Localizer,
• İniş noktasına, doğru bir açıyla (3°) yaklaşması için dikey düzlem meydana getiren

Glide Path (GP/ alçalış-süzülüş açısı),
• Yaklaşma hattı boyunca dizilen ve dikey yayın yapan Marker’lar.

Bu üç yer tesisi daha çok fayda sağlamak ve emniyet için, yüksek şiddetli yaklaşma ışıkları ve 
DME (mesafe bilgisi veren sistem) ile beraber kullanılırlar. 

7.4.1. Localizer 

Bir piste ILS yaklaşması yapan uçakların, pistin merkez hattı doğrultusunda yaklaşmalarını 
sağlar. Frekans bandı 108.10-111.95 MHz' dir. Taşıyıcı çıkış gücü 5-15 watt 
mertebelerindedir. 

Localizer verici antenleri aletli iniş pistinin merkez hattı doğrultusu üzerine 
yerleştirilmişlerdir. Pist sonundan itibaren 1000 ft mesafededirler. Esas verici cihazları iniş 
kalkışları etkilememek için pist uzantısının dışına yerleştirilmişlerdir. 

Anten yayınları iki patern meydana getirecek şekildedir. Bunlardan biri 150 Hz' de modüle 
edilmiştir ve mavi sektör olarak bilinir. Haritalara da böyle işlenir. Diğer patern ise 90 Hz' de 
modüle edilmiştir ve sarı sektör olarak bilinir. Bir pilot dış marker tarafından alana alçalma 
yapıyorsa mavi sektör daima sağındadır. Bu iki paternin birbirlerini kestikleri kısımda (bu tam 
pist merkez hattı doğrultusundadır) bir course meydana gelir. Buna Localizer Course’ u denir. 
Diğer bir deyimle Centre Line (CL/merkez hat çizgisi). Bu Course' un içinde uçan bir uçak 
doğruca pist doğrultusunda yaklaşır veya uzaklaşır. Dış marker istikametine doğru pist 
üzerinden geçerek uzanan Course' a Front Course ve bunun tam tersi istikametine doğru 
uzanan Course' a Back Course denir. 

Localizer vericileri 25 mile kadar güvenilir olarak sinyal yayınlar. Localizer Course' un 
kullanım açısı 3º’ dir. Pist merkez hattına göre 1.5º sağ ve 1.5º soldadır. Localizer VHF 
bandında çalışır. ILS' in tanıtma işaretleri Localizer antenlerinden yayınlanır. İlk önce bir I 
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harfini takiben 3 harfli mors kodu şeklindedir. (I ANK gibi). Localizer antenlerinden ses 
yayını da yapılabilir, talimat ve malumatlar pilota iletilebilir. 

ð ILS
Localizer Sinyal 
Paterni 

7.4.2. Glide Path/Slope 

İniş yapacak uçakların piste en uygun süzülme açısı içinde alçalmasını sağlar. Frekans UHF 
ve 329.15-335 MHz arasındadır. Bunların anten ve verici binaları ILS alçalması yapılan pist 
tarafına pist başından 750-1250 feet içeriye ve 400-600 feet pist merkez hattının uzağına 
konulur. Glide path antenleri Localizer’ larda olduğu gibi altlı ve üstlü olmak üzere iki adet 
yayın paterni meydana getirir. 

90 Hz’ de modüle edilmiş kısım üst tarafta, 150 Hz’ de modüle edilmiş kısım ise bunun 
altındadır. Bu iki paternin birbirlerini kestikleri yerlerde bir course daha meydana gelir. Her 
Glide Path vericisi beraber çalıştıkları Localizer frekansları ile eşlendirilmiştir (şayet kombine 
UHF-VHF alıcı cihazları var ise). Yani pilot VHF alıcı cihazında Localizer frekansı 
bağladığında glide path da otomatik olarak devreye girer. 

ð Glide Path Sinyal
Paterni 
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7.4.3. Marker’ler 

ILS' de kullanılan markerler pilotlara pist başına ne kadar mesafede oldukları bilgisini 
verirler. 75 MHz' de çalışırlar. Dış marker (OM=Outer Marker), Orta marker (MM=Middle 
Marker) ve İç marker (IM=Inner Marker) olmak üzere üç adettir. İç marker günümüzde pek 
fazla kullanılmaz. 

• Dış Marker’ler: Pist başına 4-7 NM mesafeye yerleştirilirler. Saniyede iki hat olarak
kendilerini tanıtırlar. Bu sinyaller 400 Hz' de modüle edilmiştir. Uçak Markerin yayın
sahası içinden geçerken, alet paneli üzerinde mavi bir lambayı, tanıtma hatlarının
duyulma süresince yakarlar.

• Orta Marker’ler: Pist başına 3500 feet mesafeye yerleştirilmişlerdir. 1300 Hz' de
modüle edilmiş hat ve nokta olarak kendilerini tanıtırlar. Uçak markerin yayın
sahasından geçerken alet paneli üzerinde amber renkli bir lambayı hat ve noktaların
duyulma süresince yakarlar.

• İç Marker’ler: Bazı konfigürasyonlarda ILS CAT II için yükseklik bilgisi sağlar. Pist
başından 50 feet uzaklığa yerleştirilir. 3000 Hz de modüle edilmiş, saniyede 6 nokta
olarak kendilerini tanıtırlar. Marker üzerinde beyaz renkli lamba yanar.

ð Marker Işıkları

7.4.4. ILS Kategorileri 

Performanslarına göre 3 tip ILS kategorisi vardır ve bu kategoriler karar yüksekliği 
(DH/Decision Height) ile pist görüş menzili (RVR/Runway Visual Range) kavramlarıyla 
tanımlanırlar. 

Kategory DH RVR AÇIKLAMA 

CAT I >= 60m (200 ft) >=550m Görüş (visibility)=> 800 m 
CAT II 60m (200 ft) > DH >= 30m (100 

ft) 
>=300m 

CAT III a <30m (100 ft) veya DH yok >=200m 

CAT III b <15m (50 ft) veya DH yok 200m>=RVR>=50
m 

CAT III c No  Minima No Minima 
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ð ILS
Sisteminin Tesis Planı 

7.5. MLS (Microwave Landing System) 

ILS sisteminin trafik yoğunluğu karşısında kapasitesinin sınırlı kalması ve geliştirilmiş yeni 
bir ILS sisteminin mümkün olmaması MLS sistemi ile yer değiştirilmesini gündeme 
getirmiştir. Bu sistem üzerindeki çalışmalar ve denemeler halen devam etmektedir. Bazı 
Avrupa ve Amerika havaalanlarında test amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Ancak sistemin 
pahalı oluşu, uçaklar üzerinde yeni düzenlemeler gerektirmesi havayolu şirketlerinin bu 
sisteme olumsuz bakmalarına neden olmuştur. Bunun yanında GPS gibi yeni sistemler 
üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen olumlu gelişmeler MLS' in eski süksesini 
kaybetmesi sonucunu doğurmuştur. 

7.6. RADAR (Radio Detection And Ranging) 

Özellikle hava trafik kontrolünün vazgeçilmez radyo seyrüsefer yardımcısıdır. Uçak üzerinde 
ve yerde olmak üzere farklı amaçlara hizmet eden çeşitli radar sistemleri mevcuttur. Hepsinde 
de amaç, herhangi bir cismin varlığını ve uzaklığını tespit etmektir. Çalışma prensibi 
vericiden gönderilen dalganın cisimden yansıyıp geri dönüş süresinin ölçülüp verici ile cisim 
arasındaki uzaklığın saptanmasına dayanır. Aşağıda farklı radar sistemleri kısaca 
açıklanmıştır. 

7.6.1. Doppler Radarı 

Uçak üzerinde bulunur ve yer hızının ölçülmesi amacıyla kullanılır. Çalışma prensibinde 
Doppler Etkisinden faydalanılmıştır 

Doppler Radarının düşey menzili 50.000 ft' tir ve 1000 KT' a kadar olan yer hızlarını ölçebilir. 
Hata toleransı yer hızının %2 'si mertebelerindedir. 

7.6.2. Uçak Bordo Radarı 
İki ayrı işlevi vardır: 

• Kuvvetli türbülansların sağanak yağışların ve yoğun bulut kümelerinin önceden
saptanması (meteoroloji radarı),

• Uçağın üzerinden geçeceği bölgenin yer haritasının bir ekran üzerine çıkartılması
(mapping).
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Kar ve yağmur damlalarından, gönderilen radyo dalgasının yansıyabilmesi için verici 
frekansının çok yüksek seçilmesi gerekir. Bu nedenle verici frekansı olarak 5400 MHz veya 
9375 MHz seçilir. Verici gücü birkaç kw mertebelerindedir.  

7.6.3. Primary Radar (PSR-Primary Surveillance Radar) 
Hava trafiğinin düzenlenmesinde kullanılan yer radarıdır. Amaç, belirli bir bölge içersindeki 
tüm uçakları saptayıp bir ekran üzerinde göstermek ve hava trafik kontrolörüne o anki hava 
trafiği ile ilgili bilgileri sağlamaktır. 360º dönme yeteneği olan primary radar ile menzili 
içerisindeki tüm uçakların ve hatta sağanak yağışların istasyona olan uzaklıklarını ve 
yönlerini saptamak mümkündür. 

Primary Radar; Yer istasyonundan gönderilen sinyalin uçaktan yansıyıp geri dönmesi ve 
alıcıda alınan sinyalin gidiş-dönüş süresinin ölçülmesi ve buna göre uzaklığı ve yerinin 
saptanması prensibine dayanır. DME' de olduğu gibi darbe modülasyonu kullanılır. Sinyal 
saniyede 300-450 defa tekrarlanır. 

Sistemin; Uzun menzilli olanlarında verici frekansı 1300 MHz, orta menzilli primary 
radarlarda ise 3 GHz.dir. Yerden itibaren 45º ‘ye kadar olan bölgedeki tüm uçakları 
tarayabilir. Yatay menzil 80-200 NM, düşey menzil 50000-80000 ft arasında verici gücüne 
bağlı olarak değişir. 

Uzun menzilli radarlarda verici gücü 1-2 MW, orta menzilli olanlarında birkaç yüz kW 
mertebelerindedir. 

Hata toleransları uzaklıkta 0.1-0.2 NM, yönde bir dereceden çok daha azdır. 
Avantajları: 

• Büyük, küçük tüm uçakların yerinin saptanabilmesi,
• Uçak üzerinde herhangi bir teçhizata gerek duyulmaması,
• Sistemin kararlı olması, bu nedenle hata toleransının düşüklüğü,
• Sağanak yağışların ve kuş kümelerinin saptanabilmesidir.

Dezavantajları: 
• Dikeyden ±45º ' de yayın yapılmaması (sessizlik konisi),,
• Menzilin irtifaya bağlı olması,
• Uçakların kimliklerinin saptanamaması (hangi havayolu şirketine ait olduğu, uçağın

tipi gibi),
• İrtifa bilgisi vermemesidir.

7.6.4. Secondary Radar (SSR - Secondary Surveillance Radar) 
Bu radar sistemi ile uçağın istasyona olan uzaklığını ve yönünü, irtifasını, kimliğini saptamak 
mümkündür. 

SSR’ da hem uçakta, hem de yer istasyonunda alıcı ve verici sistemleri bulunmaktadır. Yer 
istasyonundan 1030 MHz' te gönderilen sorgu sinyalleri uçak tarafından alınır ve uçak 
üzerindeki transponder denilen cihaz vasıtasıyla irtifa ve kimlik bilgileri kodlanarak 1090 
MHz' lik taşıyıcı üzerine bindirilerek cevap sinyali olarak yer istasyonuna geri gönderilir. Yer 
istasyonunda ise alınan cevap sinyali çözülerek bir ekran üzerine verilir. Böylece kontrolör, 
üzerinde transponder’i bulunan tüm uçakları, irtifa ve kimlik bilgileriyle birlikte bu ekran 
üzerinde görme ve yönlendirme imkanına sahip olur. İletimde darbe modülasyonu kullanılır. 
Yer istasyonunun gönderdiği darbe şeklindeki sorgu sinyali saniyede 300-450 defa 
tekrarlanır. Pratikte ise bu yineleme primary radar ile senkronlu olarak yapılır. 
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Yerden 0.5º ile 45º arasında kalan bölgede yatay olarak 200 NM düşey olarak 80000 ft' e 
kadar olan bölgeye hizmet verir. Yer istasyonunun Kw, uçaktaki vericinin gücü ise 500 w 
mertebelerindedir. 

Avantajları: 
• Uçakların mesafe ve yön bilgileri yanında irtifa ve kimlik bilgilerini de vermesi,
• Hem yer istasyonunda hem de uçakta verici bulunması sinyalin zayıflamasını önler ve

primary radardaki gibi yüksek güçlü yer istasyonları gerektirmez,
• Hava trafiğinin düzenlenmesinde vazgeçilmez bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır.

Dezavantajları: 
• Dikeyden ±45º de yayın yapılmaması (sessizlik konisi),
• Menzilin irtifaya bağlı olması,
• Transponder’i olmayan uçakları tarayamaması  (bundan dolayı özellikle VFR uçuşu

yapan ve transponderi olmayan uçaklarında saptanabilmesi için primary radar ile
birlikte kullanılırlar),

• Düşey ve yatay olarak uçaklar arasında 2 NM'den daha az bulunması durumunda bu
iki uçağı ayırt edemez (Garbling olayı). Özellikle trafiğin yoğun olduğu
havaalanlarında bu durumla karşılaşmak mümkündür.

7.6.5. GCA (Ground Control Approach) 

Genelde askeri amaçlı uçaklarda kullanılan, yerden kontrolör yardımıyla uçağın piste inişini 
sağlayan radar sistemidir. Uçak piste ininceye kadar pilot, kontrolörün verdiği talimatlar 
doğrultusunda hareket eder. Kontrolör ise radar ekranından elde ettiği bilgilerle gerekli 
yönlendirmeyi yapar. Sistemin SRE ve PAR olmak üzere iki alt elemanı vardır. 

• SRE (Surveilance Radar Equipement): Terminal sahası içersindeki uçağı PAR
menziline girinceye kadar havaalanına yaklaştırır. Çalışma frekansı olarak 2.7 GHz. ve
2.9 GHz seçilmiştir. 360º dönme kabiliyeti vardır ve dakikada 10-15 tarama yapar.
Yerden itibaren 30º ' lik bir bölgede yatay olarak 25 NM, düşey olarak 10000 ft' e
kadar yayın yapar. Verici gücü 100 Kw mertebelerindedir. Hata toleransı mesafede
150 m, yönde 2º düzeyindedir.

• PAR (Precision Approach Radar): Yaklaşma hattına merkezlenmiş bir ekran üzerinde
uçağın uzaklığı, yönü ve pozisyonunun görüntülenmesini sağlayan bir radar
sistemidir. Bu sayede kontrolör ekrandan gördükleri doğrultusunda uçak piste
ininceye kadar pilota kılavuzluk eder.

GCA sistemi ile ILS Cat I yaklaşma minimalarını yakalamak mümkündür.

Avantajları: 
• Uçak üzerinde hiçbir ek teçhizat gerektirmez,
• Hava koşularından etkilenmez,
• Kalıcı bir kalibrasyona sahiptir,
• Sistemin taşınabilir olması, istenen yerde kullanılabilmesine ve kolayca

kurulabilmesine olanak sağlar.

Dezavantajları: 
• Sistemin performansı büyük ölçüde insan faktörüne bağlıdır,
• Pilot ile kontrolör arasında sorumluluğun paylaşımı söz konusudur,
• Telsiz haberleşmesi ile bilgi iletişimi, bilgi süreksizliğini doğurur,
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• Sistem oldukça pahalı ve karmaşıktır.

7.7. ADS (Automatic Dependent Surveillance-Otomatik Bağımlı Gözetim) 

Uçakta bulunan verilerin (çağrı adı, yükseklik, hız vs.) bir datalink vasıtasıyla iletimini 
sağlayan sistemlerdir. İlk fikir 1991 yılında ICAO tarafından ortaya atılmış ve ADS’in ATM 
(Hava Trafik Yönetimi) gelişmelerinde çok önemli rol oynayarak hava sahası kapasitesini 
artıracağı belirtilmiştir. İki çeşit sistem vardır. ADS-C (Noktadan noktaya muhabere- 
Hava/Yer) ve ADS-B (Her noktaya muhabere- Hava/Hava-Hava/Yer-Yer/Yer). 

7.7.1. ADS-C (Automatic Dependent Surveillance Contract) 

Uçağın seyrüsefer yardımcı istasyonlarından (VOR, DME, v.s.) ve/veya uydu 
istasyonlarından (GPS, GNNS) elde ettiği pozisyon bilgisini, muhabere uyduları veya VHF 
istasyonları vasıtasıyla hava trafik servis ünitelerine (ATSU) göndermesi prensibine dayanan 
gözetimdir. ADS-C sistemlerinde okyanus üzeri uçuşlarda uydu kullanılarak ATC ve 
havayolu şirket merkezlerine bilgiler aktarılır.   Bu sistemde bilgi aktarımının “Periodic, 
Event, Demand” olmak üzere 3 şekli vardır.  

Pilotun seçtiği duruma göre; Periodicte belirli aralıklarda bilgiler otomatik olarak ATC 
merkezlerine aktarılır, Eventte uçakta bir değişiklik olduysa (uçuş seviyesi vb.) söz konusu 
değişiklik bilgisi ATC’ye aktarılır, demandda ise ATC merkezinden bir bilgi istendiğinde bu 
bilgi aktarılır. 

7.7.2. ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) 

Hava ve/veya yer kullanıcılarına bir data link vasıtasıyla, belirli aralıklarla pozisyon, yön ve 
yer sürati gibi parametreleri yayımlayan bir gözetim uygulamasıdır. ADS-B’nin, ADS-B Out 
(yer uygulamaları) ve ADS-B In (hava uygulamaları) olmak üzere iki çeşidi vardır.  

ADS-B Out sistemi; uçağın uydudan aldığı pozisyon bilgisini transponderındaki diğer 
bilgilerle (24 bit adres, uçuş seviyesi, uçuş başı vs.) birleştirerek belirli aralıklarda 
yayımlaması esasına dayanmaktadır. Bu bilgiler yerdeki alıcılar tarafından alınıp işlendikten 
sonra hava trafik kontrolörlerinin monitörlerine yansıtılarak gerekli ayırmalar 
sağlanabilmektedir.  

ADS-B In sisteminde ise; her bir uçaktan gelen veriler, uçaklardaki özel alıcılarca alınarak 
uçaklarda bulunan CDTI’lara (Cocpit Display of Traffic Information/ Kokpit Trafik Bilgi 
Ekranı) aktarılmasıyla pilotların da kontrolörler gibi çok daha kapsamlı bilgiler elde 
etmelerinin (çevrelerindeki uçakların çağrı adı, seviyesi vs.) sağlanabildiği sistemlerdir. 

7.8. MLAT (Multilateration) 

Multi-Lateration,  bir uçağın pozisyonunun, uçak transponderından yayılan sinyalin birçok 
anten tarafından yakalanıp, bu sinyalin ilgili antenlere ulaşma zamanına göre hesaplanıp 
bulunması yöntemidir. Kullanılan teknoloji TDOA (Time Difference of Arrival) tekniğidir. 
Buna göre alıcılara gelen sinyal ulaşım zamanına göre merkezi bir işlemci tarafından işlenip 
karşılaştırılarak aradaki farktan uçağın pozisyon bilgisi çıkarılır.  

7.9. Radyo Altimetre 
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Radyo dalgaları vasıtasıyla uçağın gerçek yüksekliğinin bulunması amacına hizmet eder. 
Uçaktan düşey olarak gönderilen dalganın yerden yansıyıp dönme süresinin ölçülmesi ve 
buna bağlı olarak da uçağın irtifasının bulunması prensibine dayanır. Küçük boyutlu verici ve 
alıcı antenleri uçak gövdesi veya kanatları altına yerleştirilir 

7.10. GPWS (Ground Proximity Warning System) 

Uçak üzerinde bulunan ve pilotu, yere gereğinden fazla ve tehlikeli bir şekilde alçaldığında, 
inişe geçildiğinde ve belli bir yükseklikte iniş takımlarının açılması unutulduğunda uyaran bir 
sistemdir. Uyarı sesli ve ışıklı olabilir. Radyo altimetre cihazından yola çıkılarak 
geliştirilmiştir. GPWS cihazı pilotlara alçalmalarda, inişlerde, düz uçuş ve kalkışlarda önemli 
bir kolaylık sağlamaktadır. Uçağın kalkışından itibaren otomatik olarak çalışmaya başlaması 
ve pilotu uyaran alarm sesinin ancak uçağı yükseltmekle giderilebilmesi; uçağa emniyeti 
açısından büyük bir garanti sağlamaktadır. 

7.11. GPS (Global Positioning System) 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Dairesi tarafından geliştirilmiş, uyduya dayalı yer 
belirleme ve zaman transfer sistemidir. Bu sistem yüksek doğrulukta, yer, hız ve zaman 
bilgilerini, 24 saat boyunca GPS alıcısı olan herhangi bir kullanıcıya ulaştırır. Sistem genel 
olarak uzay, kontrol ve kullanıcı olmak üzere üç bölümden oluşur. 

1. Uzay Bölümü: Sistemin uzay bölümü, yeryüzünün tamamını 24 saat ve yılın 365 günü
kaplama alanları (coverage) altında tutabilecek şekilde yerleştirilmiş toplam 24 uydudan
oluşmaktadır. Bu uydular, yaklaşık 20200 KM irtifada, her yörüngede 4 uydu olmak üzere, 6
farklı düzlemde bulunurlar. Böylelikle, dünyanın herhangi bir yeri, herhangi bir anda en az 4
uydu tarafından görülebilmektedir.

Uydular; Link-1 (1575 MHz) ve Link-2 (1227 MHz) olarak adlandırılan ve kodlanmış 
bilgi içeren iki farklı RF sinyali gönderirler. Bu sinyaller kullanılarak verilebilecek hizmet 
ikiye ayrılır: 

• SPS: Standart yer belirleme hizmeti (Standart Positioning Service)
• PPS: Hassas yer belirleme hizmeti (Precise Positioning Service)

Link-1 sinyali, yalnızca açık kod olan C/A koduna (Course Acquisition Code) sahiptir. 
Ticari amaçlı GPS alıcıları yalnızca bu kodu görebilir ve standart yer belirleme hizmeti 
verebilirler. Link-2 sinyali ise C/A kodundan başka, hassas kod olan P koduna (Precise Code) 
da sahiptir. Askeri amaçlı GPS alıcıları, hem C/A kodunu hem de P kodunu çözerek hassas 
yer belirleme hizmeti verebilirler. Askeri amaçlı GPS kullanımı Amerikan Savunma Dairesi 
Başkanlığının iznine bağlıdır ve ancak sınırlı sayıda NATO üyesi bu izne sahiptir. P kodunu 
çözebilen GPS alıcılarının hassasiyeti, yalnızca C/A kodunu çözebilen alıcılardan 10 kat daha 
fazladır. P kodunu çözebilen alıcılar, hem Link-1 hem de Link-2 sinyallerini kullanarak 
karşılaştırma ve düzeltme yapabilirler. 

2. Kontrol Bölümü: Bu bölüm uyduların izlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol altında
tutulması işlemlerini gerçekleştirir. Yeryüzünün çeşitli yerlerinde bulunan izleme istasyonları,
uyduları izler ve bilgileri kontrol istasyonuna gönderirler. Bu bilgiler daha sonra uyduların
yönlendirilmesinde kullanılır.
3. Kullanıcı Bölümü: Kullanıcı bölümü üç kısımdan oluşur. Anten, alıcı/işlemci
(receiver/processor), kontrol ve display ünitesi (CDU). Kullanıcı bölümü değişik firmalar
tarafından üretilir ve elde edilen sinyaller yer, hız, zaman bilgilerini çıkarmada kullanılır.
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GPS' in işleyişi; konumları çok iyi bilinen uydular ile GPS alıcısı arasındaki mesafenin 
ölçümüne dayalıdır. Uydularda birer atom saati bulunur ve uydular, GPS alıcısına zaman, 
uydunun konumu, transmisyon süresi gibi bilgileri kodlanmış olarak gönderir.  

 GPS’ in Yeryüzü Üzerinde Yer Alan Kontrol ve Gözlem İstasyonları 

Alıcı, bu bilgilerden faydalanarak enlem, boylam, irtifa, zaman bilinmeyenlerini çözer ve bu 
şekilde o anda bulunulan konum ve hızı hesaplar. Yalnızca C/A kodunu çözebilen sivil veya 
ticari GPS alıcılarında hesaplamalar sonucu oluşabilecek hata payı yaklaşık 15–25 m 
arasındadır. Bu değer P kodunu da çözebilen askeri GPS alıcılarında 6.6 metre civarına kadar 
düşer. Sistemin doğruluğunu daha da artırmak için değişik yöntemler kullanılır. 

Differential GPS (D-GPS); Bazı durumlarda konum bilgisinin hassasiyeti 15-25 m' den daha 
iyi olmalıdır. Böyle durumlarda mevcut GPS' in kesinliğini artırmanın yolu Differential 
GPS'dir. 
GPS sisteminin muhtemel hata kaynakları olarak, atmosferik olayların sinyaller üzerindeki 
etkisi, uydu konum hataları ve sistem saatinde sapmalar sayılabilir. Differential GPS bu 
hataları en aza indirir. Bu sistemde iki alıcı kullanılır. Bunlardan biri uçakta diğeri ise 
terminal sahasında, yani yeryüzünde bulunur. 
Differansiyel alıcı da denilen yeryüzündeki alıcının görevi, sistem hatalarını tahmin etme ve 
düzeltmedir. Düzeltilen bilgiler bir datalink aracılığı ile uçağa gönderilir. Halen Differential 
GPS değişik alanlarda kullanılmaktadır. D-GPS kullanımı ile birlikte, konum 
hesaplamalarında 5 m' lik hata payı hassasiyetine ulaşılmıştır. 
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7.12. INS (Inertial Navigation System) 

Bu sistemin yerde veya uzayda herhangi bir istasyon ile haberleşmesine veya referans 
almasına ihtiyacı yoktur. Radyo dalgalarının kullanılmadığı tek uzun menzilli seyrüsefer 
sistemidir. Bir bilgisayar ile beraber görev yapmakta ve tamamen bağımsız olarak 
çalışmaktadır. Uçağın bir noktadan başka bir noktaya en kısa yoldan gidebilmesi, uçuşun 
herhangi bir anında konumu ve yerinin tespit edilmesi amacına hizmet eder. 

Seyrüsefer bilgisayarı ve atalet ölçme sistemi olmak üzere iki alt elemanı vardır. Seyrüsefer 
bilgisayarı vasıtasıyla uçağın bulunduğu noktanın enlem ve boylamını, uçağın gitmek istediği 
gerçek başı, uçağın bulunduğu nokta ile varmak istediği nokta arasındaki en kısa yolu, yer 
hızını hesaplamak mümkündür. Seyrüsefer bilgisayarı yukarıdaki hesaplamaları yaparken 
birkaç bilgi kaynağından yararlanır. Bu kaynaklar, atalet ölçme sistemi ve bir başka bilgisayar 
sistemi olan hava veri bilgisayarıdır (Air Data Computer). Elde edilen bilgiler ise bir başka 
sistem olan uçuş yöneltme grubu (Flight Director Group) vasıtasıyla ibre, gösterge ve 
panellere aktarılır. 

Kinematik teorisine göre hareket halindeki bir cismin tüm hareket parametreleri, her andaki 
ivmesi, ilk pozisyonu ve hızı bilindiği taktirde kolaylıkla hesaplanabilir. Uçağın harekete çıkış 
anında bulunduğu yer, varsa noktası ve şayet arada tanımlı noktalar varsa, bu noktaların da 
enlem ve boylam değerleri, pilot veya uçuş mühendisi tarafından kalkıştan önce seyrüsefer 
bilgisayarına girilir. Uçak hareket ettikçe uçağın enlem ve boylam bilgisi, yani pozisyon 
değişimi, uçağın havadaki konumu, her üç eksendeki ivme ve hızlar, uçak baş açısı atalet 
ölçme ünitesi tarafından seyrüsefer bilgisayarına iletilir. Atalet ölçme ünitesi, her bir 
eksendeki uçak hareketini ve ivmelenmesini ölçen cayro ve akselerometreden oluşmuştur. 
Bunun yanında kompas sisteminden manyetik baş bilgisi, hava bilgi bilgisayarından da gerek 
hava hızı, hava ısısı, uçağın irtifası gibi bilgiler seyrüsefer bilgisayarına verilir. Seyrüsefer 
bilgisayarı ise sürekli hesaplama sonucu, uçağın anlık bulunduğu nokta, yer hızı, hava hızı, 
varış noktasının yönü ve varış noktasına olan mesafe gibi bilgileri gösterge ve panellere iletir. 
 Avantajları: 

• Herhangi bir yer veya uzay istasyonuna bağlı olmaksızın her yerde kullanılabilir,
• Oldukça doğru sonuçlar verir. 5 saatlik uçuşta meydana gelebilecek pozisyon hatası 1

NM den azdır,
Dezavantajları: 

• Sistemin diğer uzun menzilli seyrüsefer yardımcılarına göre daha pahalı olması,
• Yanlış ilk durum girişleri geçmişte kazaların olmasına sebep olmuştur. Ancak INS

yanında GPS ile teçhizatlandırılmış bir uçakta, INS' in verdiği bilgiler diğer iki sistem
ile karşılaştırılarak yanlış başlangıç bilgilerinden kaynaklanabilecek pozisyon hataları
pilot tarafından veya otomatik olarak FMS (Flight Management System) tarafından
düzeltilir.

7.14. RNAV (Area Navigation)
Geleneksel seyrüsefer sistemlerinde rotalar NAVAIDS (Navigation AIDS) diye tabir edilen 
seyrüsefer yardımcıları aracılığıyla birbirine bağlanmaktadır. 

ð Geleneksel

Seyrüsefer Rotaları 
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ICAO RNAV’ı şu şekilde tanımlamaktadır: RNAV uçak operasyonlarının, referans alınan 
istasyonun seyrüsefer yardımcısı kapsamı dahilinde veya seyrüsefer yardımcısının kendi 
kapasite limitleri dahilinde veya bunların kombinasyonundan oluşan herhangi bir uçuş 
yolunda gerçekleştirilen bir seyrüsefer metodudur. 

Yani RNAV uçaklara, seyrüsefer işaretçileri içerisindeki bir ağda, istenilen herhangi bir uçuş 
yolunu kullanmayı olanak tanıyan bir seyrüsefer metodudur. Bu metod sayesinde uçakların 
geleneksel seyrüsefer sisteminden farklı olarak seyrüsefer yardımcıları üzerinden geçme 
zorunlulukları ortadan kalmış ve bu sayede daha optimize bir uçuş yolunun ve daha etkin bir 
hava trafiğinin sağlanması planlanmıştır. 

ð RNAV Rotası

RNAV sistemi 1960’lı yıllarda Amerika’da geliştirilmiş olup ilk RNAV rotalar 1970’li 
yıllarda yayımlanmıştır. RNAV rotaları waypoint olarak isimlendirilmiş noktalar tarafından 
belirlenmiştir. Sadece RNAV sistemi ile donatılmış uçaklar etkili bir şekilde waypointlerde 
seyredebilirler. Uçağın pozisyonu RNAV pozisyonunun girdisi olarak kullanılan aşağıdaki 
sistem veya sistemler vasıtasıyla hesaplanır. Bundan dolayı RNAV sisteminin 
kullanılabilmesi için uçakta aşağıdaki sistemlerden minimum birinin olması gerekir.  

Bu sistemler: 
• DME
• VOR/DME
• LORAN
• GPS
• IRS/INS (Inertial Reference System/Inertial Navigation System)

Avantajları: 

Seyrüsefer yolu üzerindeki "way-point" lerin yer istasyonlarına göre belirlenme sınırlaması 
ortadan kalkmış olur. Bu sayede daha uygun referans noktaları tanımlanarak ulaşılmak istenen 
yere daha kısa sürede ve ulaşılması sağlanır, hava sahası en iyi şekilde kullanılabilir, 

Sistemin hata toleransı oldukça küçüktür, 
• Farklı kaynaklardan bilgi girişi söz konusu olduğu için gelen bilginin doğruluğunu

kontrol etmek mümkündür. Bu sayede de sistemin güvenilirliği oldukça artar,
• Radyo seyrüsefer sistemlerinde dikey eksende meydana gelen belirsizlik konisi

içersinde sinyalin kesilmesi problemi ortadan kalkmış olur,
• Otomatik pilot sistemi ile direkt bağlantılı olduğundan verdiği bilgiler otomatik pilot

tarafından kullanılabilir.
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7.14. 1. B-RNAV (Basic RNAV) 

Avrupa’da B-RNAV sistemi 1998’den beri yol boyu hava trafik hizmetlerinde 
kullanılmaktadır. B-RNAV sisteminin kullanılabilmesi için uçakta bu sistemi destekleyen 
ekipmanların olması gerekir. Bu sistemde yol boyu hata payı bir yolun yüzde 95’lik kısmında 
maksimum -/+ 5Nm olabilir. B-RNAV sisteminin tüm yol boyu uçuş seviyelerindeki IFR 
uçuşlarda zorunlu hale getirilmesi planlanmaktadır. B-RNAV Terminal Kontrol Sahası 
(TMA) operasyonları için tasarlanmıştır. 

ð B-
RNAV 

7.14. 2. P-RNAV (Precision RNAV) 

P-RNAV yol boyu operasyonları ve terminal kontrol sahası operasyonları için tamamen
uygundur. P-RNAV sistemi ile donatılmış ve sertifikalandırılmış bir uçak P-RNAV
SID/STAR operasyonlarını gerçekleştirebilir. Bu sistemde yol boyu hata payı bir yolun yüzde
95’lik kısmından maksimum -/+ 1Nm olabilir. Terminal kontrol sahalarındaki RNAV
operasyonlarında P-RNAV zorunlu değildir.

ð P-RNAV

SON 
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Annex-15	
(Havacılık	Bilgi	
Hizmetleri)	

DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                      
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
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• Giriş 
• Ortak Referans Sistemleri 
• Sorumluluk ve fonksiyonlar 
• Havacılık Bilgi Ürünleri 
• AIP, AMDT, SUP 
• AIC 
• NOTAM 
• Havacılık Haritaları 
• Dijital Veri Setleri 
• Havacılık Bilgi Ürünleri 

Güncellemeleri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex-15, Tarihçe

• Havacılık Bilgi  Hizmetlerine ilişkin Standart ve Tavsiye  edilen uygulamaların ilki,   
Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (Şikago, 1944) 37. madde hükümlerine 
istinaden ilk  kez 15 Mayıs  1953’te  Annex-15 olarak kabul edilmiştir. 

• Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne ( ICAO) üye tüm ülkeler tarafından 
uygulanmasına 1 Nisan 1954 tarihinde başlanmıştır. 
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Ortak Referans Sistem 

• Yatay referans sistemi: 

• Dünya Yer Sistemi — 1984 (WGS-84); uluslararası hava seyrüseferi için yatay 
(jeodezik) referans sistem olarak kullanılacaktır.  

– Sonuç olarak, yayınlanan coğrafi havacılık koordinatları (enlem ve boylamı 
belirten); WGS-84 yer referans verileri ile uygun olarak ifade edilecektir. 

– WGS-84’le ilgili ayrıntılı kılavuz bilgi, Dünya Jeodezik Sistemi — 1984(WGS-
84) Kılavuz (Doc 9674) kapsamında yer almaktadır.   

 

 

 

 

 

• Dikey Referans Sistemi: 

• Ortalama Deniz Seviyesi  (MSL), uluslararası hava seyrüseferi için dikey referans 
sistemi olarak kullanılacaktır. 

• Model — 1996 (EGM-96), küresel yerçekimi modeli olarak uluslararası hava 
seyrüseferi için kullanılacaktır.   

• Rakım ve GUND için doğruluk gerekliliklerini karşılamaması durumunda: EGM-96 
modelinin yerine başka bir geoid modelinin kullanılması halinde, kullanılan modelin 
tanımı, model ve EGM-96 arasındaki yükseklik dönüşümü için gerekli parametreler de 
dahil olmak üzere, Havacılık Bilgi Yayınları (AIP) içinde sağlanacaktır.  
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Zamansal Referans Sistemi ve Çeşitli Hususlar 

• Uluslararası sivil havacılık için; 

–  Miladi takvim ve  

– Koordineli Evrensel Zaman (UTC), zamansal referans sistemi olarak 
kullanılacaktır.   

• Eğer bazı uygulamalar için farklı bir zamansal referans sistemi 
kullanılırsa, gerekli tanımlar ve açıklamalar söz konusu doküman 
içinde yer alacaktır. 

• Uluslararası dağıtım amaçlı olarak; havacılık bilgi ürünleri İngilizce metni içerecek ve 
sade bir dilde ifade edilecektir. 

• Yer isimleri, yerel kullanıma uygun şekilde yazılmalı, gerektiğinde ISO-Basic Latin 
Alfabesine çevrilmelidir. 

• ICAO kısaltmaları, uygun olduğu yerlerde ve kullanımlarının, bilgi/verinin dağıtımını 
kolaylaştırması halinde havacılık bilgi hizmetlerinde kullanılacaktır.   

 

Görev ve Sorumluluklar 

Devlet Sorumlulukları 

• Her üye devlet;   

a) havacılık bilgi hizmetleri sağlayacaktır (AIS) ya da;   

b) ortak bir hizmetin sağlanması için bir ya da daha fazla sayıda taraf olan devletle 
mutabakat sağlayacaktır ya da,   

c) Bu Ekin Standartlarının ve Önerilen Uygulamalarının gereken şekilde karşılanması 
şartıyla, hizmet şartları konusundaki yetkili makam olarak, özel bir kurumu 
görevlendirecektir.   



469

• Her Üye Devlet, kendi toprakları ve hava trafik hizmetlerinin (ATS) sağlanmasından 
sorumlu açık denizler üzerinde havacılık bilgisi ve verisi sağlayacağını garanti 
edecektir. 

• İlgili Devlet, yayınlanan bilgi için sorumlu olmaya devam edecektir. Devlet adına ve 
namına yayınlanan havacılık bilgileri; adı geçen Devletin yetkili makamların yetkisi 
altında yayınlandığını açıkça belirtecektir. 

• Her üye devlet havacılık bilgi ve verilerinin bu ekin öngördüğü veri kalite 
gerekliliklerine uygun olduğunu garanti edecektir. 

•  Her üye Devlet, AIS ile havacılık ilgi ve verilerini sağlayacak orjinatörler arasında 
Havacılık verilerinin zamanında ve eksiksiz sağlanması ile ilgili olarak gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaktır. 

 

AIS Görev ve Sorumlulukları 

• Bir Havacılık Bilgi Servisi (AIS), hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve verimliliği 
için gerekli olan havacılık bilgi ve verilerinin Hava Trafik Yönetimi (ATM) 
topluluğunun operasyonel gereklilikleri için uygun bir şekilde (formda) sağladığını 
garanti edecektir;  

ATM aşağıdaki bilgileri de içerecektir; 

a)  Uçuş mürettebatı, uçuş planı ve uçuş simülatörleri de dahil olmak üzere uçuş 
operasyonu ile ilgili olanlar; ve  

b)  Havacılık bilgi hizmetlerinden sorumlu hava trafik hizmetleri birimi ve uçuş 
öncesi bilgiden sorumlu hizmetler.   

 

• Bir AIS, Devletin kendi toprakları ve hava trafik hizmetlerinin (ATS) sağlanmasından 
sorumlu açık denizler üzerindeki havacılık bilgisi ve verisini alacak, derleyecek veya 
birleştirecek, düzenleyecek, biçimlendirecek, yayınlayacak/saklayacak ve dağıtacaktır.  

• Havacılık bilgisi ve verisi, Havacılık Bilgi Ürünleri olarak sağlanacaktır.  

• 24 saatlik hizmetin sağlanamadığı yerlerde, hizmet; bir uçağın, havacılık bilgi 
hizmetlerinin sorumluluk alanı içerisindeki uçuşu esnasında ve ayrıca bu tür bir 
dönemden en az iki saat öncesinde ve sonrasında sağlanacaktır. Hizmet,  ilgili yer 
organizasyonu tarafından talep edilmesi halinde diğer zamanlarda da sağlanacaktır.   

• Havacılık bilgi hizmeti, ayrıca, uçuş öncesi bilgi hizmeti sağlamak ve uçuş bilgileri ile 
ilgili ihtiyaçları karşılamak üzere bilgi sağlayacaktır.   

a)  Diğer devletlerin havacılık bilgi hizmetlerinden; 

b)  Mevcut diğer kaynaklardan.   

• a) maddesi gereğince sağlanan havacılık bilgi /verisi dağıtıma tabi tutulduğunda 
Menşei ülkenin otoritesi açık bir şekilde belirtilecektir.   
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• b) maddesi gereğince sağlanan havacılık bilgi/verisi mümkün olması halinde, dağıtım 
öncesinde doğrulanacaktır ve doğrulanmadığı durumda, dağıtım sağlandığında açık bir 
şekilde doğruluğunun sağlanmadığı belirtilecektir.   

• Diğer devletlerin AIS’leri tarafından talep edildiğinde hava seyrüseferinin emniyet, 
düzen ve verimliliği için gerekli olan havacılık bilgi ve verilerini derhal sağlayacaktır. 

 

Havacılık Bilgi ve verilerinin değişimi 

• Her bir Devlet, diğer Devletler tarafından sağlanan Havacılık Bilgi Ürünlerinin tüm 
elemanlarının gönderileceği bir ofis tahsis edecektir. Söz konusu ofis, diğer 
Devletlerce sağlanan bilgi/veriyle ilgili talepleri karşılamak için yetkilendirilecektir. 

• Bir devletin birden fazla uluslararası NOTAM ofisi yetkilendirmesi durumunda, tüm 
ofislerin sorumluluğu ve sorumlu olduğu alanlar tanımlanacaktır. 

• Bir AIS, haberleşme yoluyla dağıtılan NOTAM’ın yayınlanması ve alınması için 
operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

• Devletler, uygulanabilir yerlerde, havacılık bilgi/verisinin uluslararası değişimini 
kolaylaştırmak amacıyla havacılık bilgi hizmetleri arasında doğrudan temas 
kuracaklardır.   

Görev ve Sorumluluklar 

• Üye Devletlerin AIS tarafından talep edilen aşağıdaki Havacılık Bilgi Ürünleri 
unsurlarının birer kopyası (dijital veri setleri hariç), yayın/depolama işlemlerinin ve 
dağıtımın ticari bir kuruma verilmesi durumunda dahi, bedelsiz olarak karşılıklı 
mutabakata varılan form ya da formlarda, söz konusu ülke tarafından sağlanacaktır. 

– AIP, AIP AMDTs, SUPs 

– AIC 

– NOTAM 

– Havacılık Chartları 

– Birden fazla kopya üye devletlerin yapacağı ikili anlaşmaya bağlıdır. 

• Dijital Veri setlerinin paylaşım üye devletlerinin yapacağı ikili anlaşmaya bağlı olarak 
yapılacaktır. 

• Dijital veri setleri küresel birlikte çalışılabilir veri değişim modellerinde sağlanacaktır. 

– PANS-AIM Dokümanında küresel birlikte çalışılabilir veri değişim modelleri 
açıklanmıştır. 

• Havacılık bilgi verileri için: AIXM 

• Uçuş ve akış bilgileri için: FIXM 

• Meteoroloji Bilgileri için: IWXXM 
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Veri Kalite Özellikleri 

• Data accuracy – Veri Doğruluğu 

– Havacılık verileri için doğruluk derecesi, kullanım amacına uygun olacaktır.  

• PANS-AIM Appendix-1 de yer almaktadır. 

• Data resolution – Veri Çözünürlüğü 

– Havacılık verilerinin çözünürlük derecesi, gerçek veri doğruluğu ile orantılı 
olmalıdır. 

• PANS-AIM Appendix-1 de yer almaktadır. 

– Veri tabanında yer alan verilerin çözünürlüğü, yayın çözünürlüğüyle aynı veya 
daha iyi olabilir. 

• Data integrity – Veri Bütünlüğü 

– Havacılık verilerinin bütünlüğü, kaynaktan bir sonraki amaçlanan kullanıcıya 
dağıtımına kadar olan veri zinciri boyunca korunmalıdır. 

• Data traceability – Veri izlenebilirliliği 

– Havacılık verilerinin izlenebilirliği, veriler kullanımda olduğu sürece 
sağlanmalı ve korunmalıdır. 

• Data timeliness – Veri zamanlılığı 

– Veri öğelerinin yürürlükte olacağı zamandan belirli bir süre öncesinden 
havacılık verilerinin sağlanması garanti edilecektir. 

• Data completeness – Veri tamlığı 

– Amaçlanan kullanımını desteklemek için havacılık verilerinin eksiksiz olması 
sağlanacaktır. 

• Data format –Veri formatı 

– havacılık verilerinin formatı verilerin kullanım amacı ile tutarlı bir şekilde 
yorumlanmasını sağlamak için yeterli olacaktır. 

 

Havacılık bilgi ve verilerinin kapsamı 

AIS tarafından alınacak ve yönetilecek havacılık bilgi ve verileri asgari aşağıdaki alt alanları 
içerecektir. 

a) ulusal düzenlemeler, kurallar ve prosedürler; 

b) havaalanları ve heliportlar; 

c) hava sahası; 

d) hava trafik hizmetleri (ATS) yolları; 

e) aletli uçuş prosedürleri; 
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f) radyo seyrüsefer yardımcıları/sistemleri; 

g) manialar; 

h) arazi 

i) coğrafi bilgi. 

• Havacılık veri süreçleri ve değişim noktaları için meta veriler toplanacaktır. 

 

Havacılık Bilgi Ürünleri ve Servisleri 

• Havacılık bilgileri, havacılık bilgi ürünleri ve ilgili hizmetleri biçiminde sağlanmalıdır. 

• Havacılık verileri ve havacılık bilgileri çoklu formatlarda sağlandığı zaman formatlar 
arasında tutarlılık sağlanacaktır. 

• Havacılık Bilgilerinin Standart Sunumu 

– AIP, AIP AMDTs, AIP SUPs, AIC, NOTAM ve Havacılık Haritalarını 
içerecektir. 

– Dijital veri setleri bu öğelerin yerini alabilir. Hangi durumlarda alacağı PANS-
AIM’de verilmiştir. 

– Kağıt ve-veya elektronik doküman olarak sağlanacaktır. 

AIP ( Havacılık Bilgi Yayını) 

AIP: Bir Devlet veya o Devletin yetkili kıldığı otorite tarafından yayınlanan ve hava 
seyrüseferine temel teşkil eden en son nitelikli havacılık bilgilerini içeren bir yayındır. 

• AIP, sürekli bilgi ve uzun süreli daimi olmayan değişiklikler için temel bilgi kaynağı 
teşkil etmektedir.  

• AIP, konu başlıklarıyla ilgili ve altında düzenlenmiş kısa ve güncel bilgileri içerir.  

– PANS-AIM Appendix-2 

• AIP veri seti sağlandığında, AIP'nin aşağıdaki bölümleri boş bırakılarak veri 
setinin sağlandığına dair referans not verilecektir: 

a) GEN 2.5 List of radio navigation aids; 

b) ENR 2.1 FIR, UIR, TMA and CTA; 

c) ENR 3.1 Lower ATS routes; 

d) ENR 3.2 Upper ATS routes; 

e) ENR 3.3 Area navigation routes; 

f) ENR 3.4 Helicopter routes; 

g) ENR 3.5 Other routes; 

h) ENR 3.6 En-route holding; 
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i) ENR 4.1 Radio navigation aids — en-route; 

j) ENR 4.2 Special navigation systems; 

k) ENR 4.4 Name-code designators for significant points; 

l) ENR 4.5 Aeronautical ground lights – en-route; 
m) ENR 5.1 Prohibited, restricted and danger areas; 

n) ENR 5.2 Military exercise and training areas and air defence identification zone 
(ADIZ); 

o) ENR 5.3.1 Other activities of a dangerous nature; 

p) ENR 5.3.2 Other potential hazards; 

q) ENR 5.5 Aerial sporting and recreational activities; 

r) ****AD 2.17 Air traffic services airspace; 

s) **** AD 2.19 Radio navigation and landing aids; 

t) **** AD 3.16 Air traffic services airspace; and 

u) **** AD 3.18 Radio navigation and landing aids. 

 

• Mania veri seti sağlandığında, AIP'nin aşağıdaki bölümleri boş bırakılarak mania 
veri setinin sağlandığına dair referans not verilecektir: 

a) ENR 5.4 Air navigation obstacles; 

b) ****AD 2.10 Aerodrome obstacles;  

c) ****AD 3.10 Heliport obstacles. 

Örnek : 

 

 

AIP Genel Özellikler 

• Yayımlayan Devlet ve yayın organı açıkça belirtilir. 

• İki veya daha fazla Devlet birlikte müşterek olarak bir AIP sağladığında, bu Devletler 
açıkça belirtilecektir. 

• Her AIP bağımsız olmalı ve bir içindekiler tablosu içermelidir. 

• Tüm AIP’ler, kendi içinde ya da diğer kaynaklardan sağlanan bilgileri 
tekrarlamamalıdır. 

• GEN, ENR, AD ve alt bölümleri olmak üzere 3 bölümde düzenlenecektir. 
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• Her AIP tarihlendirilecektir. 

• Tarih, gün, ay (isim), yıl olmak üzere bilginin dağıtım tarihi ya da yürürlük tarihi 
(AIRAC) olacaktır. 

• Konumlar listelenirken, tesisin bulunduğu şehir veya kasaba büyük harflerle 
yazılmalıdır ve Alfabetik sıraya uygun olacaktır. 

• Yer adlarının yazılışı, gerektiğinde ISO temel latin alfabesine çevrilmiş yerel 
kullanıma uygun olmalıdır. 

• Bir yerin coğrafi koordinatlarının gösterilmesinde: 
a) enlem önce verilmelidir; 
b) dereceler, dakikalar veya saniyeler için semboller atlanmalıdır; 
c) 10 derece enlemden düşük değerleri ifade etmede her zaman iki rakam 
kullanılmalıdır; 
d) 100 boylam derecesinden daha düşük değerleri ifade etmede üç basamak 
kullanılmalıdır;  
e) N, S, E, W harfleri, pusulanın ana noktalarını enlem ve boylamını göstermek için 
kullanılmalıdır. 

• Kullanılan birimler Annex-5’e (Units of Measurement to be Used in Air and Ground 
Operations.) uygun olacaktır. 

Örnek: 

 

 

AIP AMDT Özellikleri 

• AIP’de operasyonel olarak önemli değişiklikler AIRAC prosedürüne uygun olarak 
yayınlanacaktır ve AIRAC kısaltması açıkça belirtilecektir. 

• Bir Devlet AIP Değişiklikleri için düzenli aralık veya yayın tarihlerini belirlediğinde, 
bunların süreleri veya yayın tarihleri AIP, Part 1 - Genel (GEN) 'e dahil edilecektir. 

• AIP'de yer alan yeni veya revize edilmiş bilgiler tanımlanacaktır. 

• Her AIP Değişikliği'ne ardışık olan bir seri numarası tahsis edilecektir. 

• Her AIP Değişikliği bir yayın tarihi içerecektir. 

• Her AIRAC AIP Değişikliği geçerli bir tarih içermelidir. 

• 0000 UTC dışında bir yürürlük zamanı kullanıldığında, yürürlük zamanı da 
belirtilmelidir. 

• Bir AIP Değişikliği yapıldığında, AIP SUP ve NOTAM bilgileri AIP’ye derç 
edildiğinde AIP SUP seri numarası ve NOTAM numarası ve serisini de içerecektir. 
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• Değişiklikten etkilenen konuların kısa bir göstergesi AIP Değişikliği kapak sayfası 
verilecektir. 

• Her değişiklik, AIP'deki her bir gevşek yapraklı sayfanın geçerli tarihini gösteren bir 
kontrol listesi içerecektir ve olağanüstü el yazması düzeltmelerinin özetini 
sağlayacaktır. Kontrol listesi sayfa numarası ve tarih bilgisini içerecektir. 

 

Basılı AIP 

• AIP, basılı bir cilt olarak yayınlandığında, 

– Tam yayın sık aralıklarla yeniden yayınlanmadıkça; 

• Basılı bir cilt olarak yayınlanan AIP’nin her sayfası gevşek yaprak 
formunda olmalı ve her bir sayfa aşağıdaki bilgileri içermelidir;  

a) AIP'in tanıtması; 

b) Kapsanan bölge ve gerektiğinde alt bölümler; 

c) menşei devletin ve üretici kuruluşun (otoritenin) tanımlanması; ve 

d) sayfa numaraları / grafik başlıkları. 

• Sayfa boyutu, 210 × 297 mm’den büyük olmamalıdır ancak, daha büyük sayfalar, aynı 
boyuta katlanarak kullanılabilirler.   

• AIP’de yapılan tüm değişiklikler ya da yeniden basılmış sayfa üzerindeki yeni bilgiler, 
ayırt edici bir sembol ya da dip not ile belirtilmelidir.   

 
Havacılık Bilgi Yayını (AIP)- Türkiye 

• AIP, Türk hava sahası ve havaalanlarına ilişkin, hava seyrüseferine temel teşkil eden 
ve işletme açısından önem arz eden tüm havacılık bilgilerini içermekte olup CD ve 
web ortamında 2 ayrı şekilde yayınlanmaktadır.  

Türkiye AIP’si,  

• GEN (Genel Bilgiler) 

• ENR (Yol Bilgileri)  

• AD (Havaalanları)  

bölümlerinden oluşmaktadır. 

• Türkiye AIP’ sinin güncellenmesi, hazırlanması  ve yayımından Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hava  Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı 
bünyesindeki AIM Şube Müdürlüğü sorumludur. 

AIP GEN Bölümü 

• GENERAL (GEN) ( GENEL ) 
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• GEN 0. GİRİS 

• GEN 1. ULUSAL YÖNETMELİKLER VE GEREKLİLİKLER 

• GEN 2. TABLOLAR VE KODLAR 

• GEN 3. HİZMETLER 

• GEN 4. HAVAALANI/HELİPORTLAR VE HAVA SEYRÜSEFER HİZMET 

     ÜCRETLERİ  

– Not: alt başlıklar için Türkiye AIP’sine bakınız. 

 

AIP ENR Bölümü 

• EN-ROUTE (ENR ) (YOL) 

• ENR 0. İÇERİK TABLOSU 

• ENR 1. GENEL KURALLAR VE YÖNTEMLER 

• ENR 2. HAVA TRAFİK HİZMETLERİ HAVASAHASI 

• ENR 3. ATS YOLLARI 

• ENR 4. RADYO SEYRÜSEFER YARDIMCILARI 

• ENR 5. SEYRÜSEFER İKAZLARI 

• ENR 6.   YOL  HARİTALARI 

• Not: alt başlıklar için Türkiye AIP’sine bakınız. 

AIP AD Bölümü 

• AD 1. HAVAALANLAR/HELİPORTLAR 

• AD 2. HAVAALANLARI 

• AD 3. HELİPORTLAR  

• Not: alt başlıklar için Türkiye AIP’sine bakınız. 

AIP gerek ticari ve gerekse özel amaçlar için uluslararası ve lokal uçuşlarda kullanılmak 
üzere; 

• Türkçe ve İngilizce dillerinde 

• ICAO AIRAC tarihlerine uygun olarak değişiklik veya düzeltmeler (ADMT) halinde 
yayınlanmaktadır. 
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AIP SUPPLEMENT Özellikleri 

• AIP Ekleri: (AIP Supplement) : Özel sayfalar halinde yayımlanan AIP kapsamında 
bulunan bilgilerdeki geçici değişiklikler.  

• Tüm AIP ekleri (AIP SUP), sıralı ve takvim yılına dayalı olacak seri numarasında 
tahsis edilmelidir.  

– Örnek: AIP SUP 01/15 

• Her AIP Eki, düzenli AIP içeriğinden kolay tanımlanmasını sağlayan ayırt edici 
sayfalarda sağlanacaktır. 

• Bir AIP SUP, NOTAM’ın yerini alacak şekilde yayımlandığında NOTAM’ın serisi ve 
numarası SUP’da yer alacaktır. 

• Geçerli AIP SUP’ların bir kontrol listesi düzenli olarak sağlanacaktır. 

– Geçerli AIP SUP’ların bir kontrol listesi, NOTAM kontrol listesinin bir parçası 
olarak bir aydan fazla olmamak üzere yayımlanacaktır. 

• Her AIP SUP sayfası bir yayım tarihi gösterecektir. 

• Her AIRAC AIP SUP sayfası bir yayım tarihi ve yürürlük tarihi gösterecektir.  

 

Basılı SUPPLEMENT 

• AIP SUP sayfaları, AIP sayfalarından kolay ayırt edilebilmeleri ve göze çarpmaları 
için tercihen sarı renkte olmalıdır. 

• AIP SUP sayfaları, AIP bölümlerinde ilk madde olarak tutulmalıdır. 

• AIP SUP sayfaları, içeriklerinin tamamı veya bir kısmı geçerli kaldığı sürece AIP'de 
saklanır. 

• Kalıcı AIP bilgilerine ek özelliği taşıyan, üç ay veya daha uzun süreli geçici 
değişiklikler ile uzun metin ve/veya grafiklerden oluşan kısa süreli bilgiler AIP SUP 
eki olarak yayınlanır.  

• AIP ekleri konularına göre ilgili AIP bölümlerinin (GEN, ENR, AD) baş tarafına 
yürürlük tarihinde yerleştirilir.  

 

AIC ( Havacılık Bilgi Sirküleri- Genelgesi) 

• Havacılık Bilgi Sirküleri-Genelgesi (AIC):  Bir NOTAM özelliği taşımayan ya da 
AIP’ye alınacak özelliği olmayan, ancak Hava Seyrüseferi,  uçuş emniyeti, Teknik, 
idari ve Hukuki konulardan oluşan bilgileri içeren bir uyarı yayınıdır. 

• Aşağıda verilen hususlarda AIC yayınlanmalıdır; 

– mevzuatta, düzenlemelerde, prosedürlerde veya kolaylıklarda uzun vadeli 
herhangi bir büyük değişikliğin beklenmesi, 
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– uçuş emniyetini etkileyebilecek tamamen açıklayıcı veya tavsiye niteliğinde 
bir bilgi; veya 

– teknik, yasal veya tamamen idari konular ilgili bir açıklayıcı veya tavsiye 
niteliğinde bilgi veya bildirim 

• AIP ve NOTAM ile yayımlanacak bir bilgi AIC ile yayımlanmayacaktır. 

• Yürürlükte olan AIC'nin geçerliliği, yılda en az bir kez gözden geçirilecektir. 

• Geçerli olan AIC'nin bir kontrol listesi düzenli olarak sağlanacaktır. 

Aşağıdaki konular AIC ile yayınlanacaktır: 

a) Sağlanan hava seyrüsefer prosedürlerinde, hizmetlerinde ve tesislerinde önemli 
değişikliklerin öngörülmesi; 

b) yeni seyrüsefer sistemlerinin uygulanmasına ilişkin öngörüler; 

c) uçak kazası / olay incelemesi sonucunda uçuş emniyetine etkisi olan önemli bilgiler; 

d) yasadışı girişim eylemlere karşı uluslararası sivil havacılığın korunmasına ilişkin 
düzenlemeler hakkında bilgiler; 

e) pilotlara özel tıbbi konularda tavsiyeler; 

f) pilotlara fiziksel tehlikelerden kaçınma konusunda uyarılar; 

g) belirli hava olaylarının uçak operasyonları üzerindeki etkisi; 

h) Hava aracı yer hizmetleri tekniklerine ilişkin yeni tehlikeler hakkında bilgi; 

i) Tahditli eşyaların hava yoluyla taşınmasına ilişkin düzenlemeler; 

j) ulusal mevzuatın gereklilikleri ve bunlar üzerindeki değişiklikleri; 

k) Uçuş ekibi lisans düzenlemeleri; 

l) havacılık personelinin eğitimi; 

m) ulusal mevzuatta yer alan şartların uygulanması veya muaf tutulması; 

n) belirli ekipman tiplerinin kullanımı ve bakımı hakkında tavsiyeler; 

o) Havacılık haritalarının yeni veya revize edilmiş baskılarına ilişkin bilgiler; 

p) haberleşme teçhizatının taşınması; 

q) Gürültü azaltma ile ilgili açıklayıcı bilgiler; 

r) uçuşa elverişlilik direktifleri; 

s) NOTAM serilerinde veya dağıtımında, AIP'in yeni sürümlerinde veya içeriklerinde, 
kapsamında veya Formatındaki büyük değişiklikler; 

t) kar planı hakkında önceden verilmesi gereken bilgi; 

u) benzer nitelikteki diğer bilgiler. 
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• Menşei ülke, uluslararası dağıtıma tabi tutulacak AIC’yi belirleyecektir.  

• Devletler, uluslararası dağıtım için seçilen AIC'ye AIP'deki ile aynı dağıtımı 
verecektir. 

• AIC'nin ulusal bazda dağıtılması, ilgili menşe devletinin takdirine bırakılmıştır. 

• Her AIC'ye ardışık olacak ve takvim yılına göre seri numarası verilecektir. 

• AIC'nin birden fazla seride sunulması durumunda, her bir seri ayrı bir harf ile 
tanımlanmalıdır. 

 (örneğin, A 2/02, B 4/02). 

• Yürürlükte olan AIC'nin kontrol listesi, AIC dağıtımı ile yılda en az bir kez 
verilecektir. 

• Uluslararası olarak sağlanan AIC'nin bir kontrol listesi NOTAM kontrol listesine dahil 
edilecektir. 

 
Havacılık Bilgi Genelgeleri  (AIC) – Türkiye 
 

Ülkemizde AIC’ler konularına göre “A” ve “B” olmak üzere iki seri halinde yayınlanır.  

“A” serisi  

• Uluslararası sivil havacılığı etkileyen İngilizce lisanında hazırlanmış bilgileri içerir. 

– Örnek: AIC A01/15 

“B” serisi  

• Ulusal havacılığı etkileyen Türkçe lisanında hazırlanmış bilgileri içerir. 

– Örnek: AIC B03/15 

 

Havacılık Haritaları 

• Aşağıda listelenen havacılık çizelgeleri, belirlenmiş uluslararası havaalanı / heliportlar 
için, AIP'nin bir parçasını oluşturur veya AIP alıcılarına ayrı olarak sunulur: 

a) Aerodrome/Heliport Chart — ICAO; 

b) Aerodrome Ground Movement Chart — ICAO; 

c) Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type A; 

d) Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type B (when available); 

e) Aerodrome Terrain and Obstacle Chart — ICAO (Electronic); 

f) Aircraft Parking/Docking Chart — ICAO; 

g) Area Chart — ICAO; 
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h) ATC Surveillance Minimum Altitude Chart — ICAO; 

i) Instrument Approach Chart — ICAO; 

j) Precision Approach Terrain Chart — ICAO; 

k) Standard Arrival Chart — Instrument (STAR) — ICAO; 

l) Standard Departure Chart — Instrument (SID) — ICAO; and 

m) Visual Approach Chart — ICAO. 

a) World Aeronautical Chart — ICAO 1:1 000 000; 

b) Aeronautical Chart — ICAO 1:500 000; 

c) Aeronautical Navigation Chart — ICAO Small Scale; and 

d) Plotting Chart — ICAO chart. 

• En-route haritası, eğer mevcutsa, AIP nin bir parçası olabilir veya ayrı olarak 
sağlanabilir; 

• Ve diğer havacılık haritaları, mevcutsa Havacılık bilgi Ürünlerinin bir parçası olabilir; 

 

NOTAM 

• NOTAM: Uçuş harekatı ile ilgili personele herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, 
yöntemi ya da bir tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri, 
zamanında duyurma amacıyla telekomunikasyon yoluyla yapılan bir uyarı yayınıdır.  

• Her bir NOTAM, aşağıdaki formda (ICAO NOTAM form) verilen bilgileri sıra 
dahilinde içerecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAM Özellikleri 

• NOTAM metni, ICAO kısaltmaları, göstergeleri, belirteçleri, düzenleyicileri, çağrı 
işaretleri, frekanslar, rakamlar ve açık bir ifade ile tamamlanan ICAO NOTAM  
kodlarına  tahsis edilen standart kısaltılmış anlatım biçimlerinden oluşacaktır. 

– PANS ABC, Doc 8400 

– PANS ADs, Doc 9881, RWY Yüzey Koşulları 

• Tüm NOTAM İngilizce dilinde yayınlanacaktır. 
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– Yerli kullanıcılar için gerekliyse, NOTAM ayrıca ulusal bir dilde de verilebilir. 

• Bir NOTAM'da hata olduğunda, hatalı NOTAM'ın yerini almak üzere yeni bir numara 
içeren bir NOTAM yayınlanacak veya hatalı NOTAM iptal edilecek ve yeni bir 
NOTAM yayınlanacaktır. 

 

 

 

• Önceki bir NOTAM’ı iptal eden ya da değiştiren bir NOTAM verildiğinde, önceki 
NOTAM serisi ve numarası belirtilecektir. 

• Seri, yer göstergesi ve her iki NOTAM'ın konusu aynı olacaktır. 

• Sadece bir NOTAM iptal edilmeli veya bir NOTAM replace edilmelidir. 

• Her NOTAM, yalnızca bir konu ve konunun bir koşulunu konu edecektir. 

• Kalıcı bilgiler veya uzun süreli geçici bilgiler içeren bir NOTAM’da AIP veya SUP 
referans olarak verilecektir. 

• Bir NOTAM metninde yer alan yer göstergeleri, Doc 7910 da bulunan göstergeler 
olacaktır. 

• Hiçbir durumda bu göstergelerin kısıtlanmış bir şekli kullanılmayacaktır. 

• Konuma hiçbir ICAO konum göstergesi atanmamışsa, yer adı düz olarak girilmelidir. 

• Yerel kullanıma uygun olarak yazılmalıdır, gerektiğinde ISO temel Latin alfabesine 
çevrilmelidir. 

• Her NOTAM’ın bir harfle belirtilen serisi olacak, bunu 4 basamaklı bir numara ve bir 
slash işareti takip edecek ve yıl için 2 basamak kullanılacaktır. 4 basamaklı NOTAM 
numarası her takvim yılı için ardışık olacak. 

• S ve T NOTAM serisi için kullanılmayacaktır. 

• Tüm NOTAM’lar mümkün olduğu kadar kısa ve öz olmalıdır ve diğer bir dokümana 
atıfta bulunmadan amacını tam olarak ortaya koymalıdır.  

• Geçerli NOTAM’ın kontrol listesi, bir aydan daha fazla olmamak üzere yayınlanır.  

• Her bir seri için ayrı bir NOTAM yayınlanmalıdır.   
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– Kontrol listesinden NOTAM’ın çıkarılması, NOTAM’ı iptal etmez.  

• NOTAM’ın kontrol listesi, en son gerçekleşen AIP değişikliklerine, AIP eklerine ve 
en azında uluslararası olarak dağıtımı yapılan AIC’ye atıfta bulunmalıdır. 

• NOTAM’ın kontrol listesi, kontrol listesi olarak açık bir şekilde ifade edilen ve atıfta 
bulunulan mesaj sıraları gibi aynı dağıtıma sahip olmalıdır.    

NOTAM Checklist Örnek: 
 (G1546/14B02 NOTAMR G1013/14 
     Q) LTXX/QKKKK/K /K  /K /000/999/3839N03512E999 
     A) LTAA LTBB B) 1403312100 C) 1405012100EST 
     E)      1439 1444 1445 1446 1449 1456 1457 1459 1460 1462 1463 1464 
              1467 1471 1472 1476 1480 1481 1482 1483 1484 1487 1493 1494 
              1496 1498 1499 1500 1501 1502 1505 1506 1507 1508 1509 1512 
              1513 1514 1517 1518 1519 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 
LATEST PUBLICATIONS 
AIP AIRAC AMDT IFR 004/2014 EFFECTIVE DATE 01 MAY 14 
AIP AMDT IFR 003/2014 EFFECTIVE DATE 01 MAY 14 
AIP AIRAC SUP IFR 006/2014 EFFECTIVE DATE 01 MAY 14 
AIP SUP IFR 002/2014 EFFECTIVE DATE 01 JAN 14 
AIC IFR A002/2014 EFFECTIVE DATE 06 MAR 14) 
 

NOTAM YAYIMLANMASI GEREKEN KONULAR  

Aşağıdaki konulara ilişkin değişiklik, düzenleme, tahsis edilme, kaldırılma, arıza vb. için NOTAM 
yayımlanır:  

● Havalimanı, Heliport veya pist tesis edilmesi, kapalılığı veya faaliyetine ilişkin önemli 
değişiklikler  
● Havacılık hizmetlerinin (COM, AGA, AIS, MET, SAR vb…) kurulması, kaldırılması veya 
faaliyetine ilişkin önemli değişiklikler  
● Hava seyrüsefer sistemleri ve hava-yer haberleşme sistemlerinin tesisi, hizmetten alınması 
veya işletim kabiliyetindeki önemli değişiklikler.  
● Görsel yardımcı cihazların tesisi, kaldırılması ve bunlarda meydana gelen önemli 
değişiklikler,  
● Havalimanı aydınlatma sistemi ile ilgili önemli kısımların faaliyetinin kesilmesi veya tekrar 
faaliyete alınması,  
● Hava Seyrüsefer hizmet yöntemleri ile ilgili yapılan önemli değişikliklerin oluşturulması 
kaldırılması veya değişikliği,  
● Manevra sahasında büyük hatalar ya da bir engelin ortaya çıkması veya mevcut olan bu 
durumun giderilmesi,  
● Yakıt, yağ ve oksijen mevcudiyetindeki önemli bir değişiklik ya da kısıtlama, 
● Mevcut Arama-Kurtarma araç ve hizmetlerindeki önemli değişiklikler, 
● Hava Seyrüseferi için önemli olan maniaları gösteren tehlike bikınlarının oluşturulması, 
kaldırılması ya da çalışmaya yeniden başlaması, 
● Acil gereği yapılması istenen Yönetmelik ve Tüzüklerdeki değişiklikler,  
● Hava Seyrüseferini etkileyen tehlikelerin varlığı:  
a) Manialar,  

b) Askeri tatbikatlar,  
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c) Gösteriler,  

d) Havai fişek,  

e) Dilek feneri,  

f) Yarışmalar,  

g) Yayımlanmış sahalar dışında kalan önemli paraşüt etkinlikleri.  

● Pilotların gece görüşünü etkileyecek derecede lazer gösterileri ve işaret fişekleri,  
● Tırmanış, pas geçme, yaklaşma sahalarında ve pist uzantısında hava seyrüseferini 
etkileyebilecek önemli maniaların dikilmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi,  
● Yasak, Tahditli, Tehlikeli sahaların durumundaki değişiklikler ya da bunların (faal hale 
getirilmesi ya da aktiviteyi durdurma dahil olmak üzere) oluşturulması veya iptal edilmesi,  
● Yer göstergelerinin tahsisi, iptali veya değiştirilmesi,  
● Kurtarma ve yangınla mücadele kategorisindeki meydan/heliport’lardaki değişiklikler. (bkz 
Annex 14, Volume I, Chapter 9, ve Attachment A, Section 17)  
● Harekat sahasındaki kar, buz, sulu kar, radyoaktif madde, zehirli kimyasal madde, volkanik 
kül kalıntısı veya hareket sahasında bulunan su kaynaklı tehlikeli koşulların varlığı, ortadan 
kalkması veya durumundaki değişiklikler, 
● Aşılama ve karantina önlemlerine tabi olan durumlarda değişiklik gerektiren salgınların 
ortaya çıkması,  
● Gözlenen veya beklenen uzay/hava olayları, (olayın oluş tarih ve saati, bundan 
etkilenebilecek hava sahası alanları ve uçuş seviyeleri)  
● Volkanik aktivitelerin gelişi, yeri, volkanik püskürtmelerin tarih ve zamanı, süresi, volkanik 
kül bulutlarının hareket yönü ve dikey-yatay genişliği, etkilenen yollar, veya yol bölümlerine ilişkin 
önemli operasyonel değişiklikler.  
● Nükleer veya kimyasal bir kaza/vaka sonucu atmosfere yayılan radyoaktif maddeler ve/veya 
zehirli kimyasalların olması (Bu olayın yeri, tarih ve saati, yayılımın hareket yönü ve bundan 
etkilenen uçuş seviyeleri ve yollar)  
● Hava Seyrüseferini etkileyen yöntem ve/veya kısıtlamalarla birlikte Birleşmiş Milletler 
himayesine alınan insani yardım görevleriyle ilgili operasyonların oluşturulması,  
● Hava Trafik Hizmetleri(ATS) ve bunu destekleyici yardımcı hizmetlerin kısmen ya da 
tamamen kesintiye uğraması durumunda kısa vadeli ihtiyati önlemlerin yürürlüğe konması,  

NOTAM YAYIMLANMASI GEREKMEYEN KONULAR  

Aşağıda yer alan durumlar söz konusu olduğunda NOTAM yayımlanmayacaktır.  

● Apronlar ve taksiyolları üzerinde, uçak harekat güvenliğini etkilemeyecek türden bakım 
çalışmaları,  
● Uçak iniş-kalkışları, mevcut diğer pistler üzerinde güvenli bir şekilde yapılabildiğinde veya 
gerektiğinde kullanılan teçhizatın kaldırılabileceği hallerdeki pist işaretleme çalışmaları,  
● Hava araçlarının uçuş emniyetini etkilemeyen havalimanı civarındaki geçici manialar,  
● Uçak operasyonunu doğrudan etkilemeyen havalimanı aydınlatma sistemindeki kısmi 
arızalar,  
● Alternatif frekansların kullanılabilir ve etkin olduğu bilindiği durumlarda hava-yer 
haberleşmesindeki kısmı arızalar,  
● Apron yönlendirme hizmetleri ile yer yol trafik kontrolündeki aksaklıklar,  
● Havalimanı harekat sahasındaki yer (konum), yön veya diğer talimat işaretlerinin 
çalışmaması,  
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● Kontrolsüz hava sahasında VFR şartlarda yapılan yayımlanmış saha veya tehlikeli ya da 
yasak sahalarda kontrollü yapılan paraşüt atlayışları,  
● Yer birimleri tarafından yapılan eğitim faaliyetleri,  
● Operasyonel bir etkisi yoksa yedek ve ikincil sistemlerin kullanım dışı olması,  
● Operasyonel bir etkisi yoksa, havalimanı tesis ve genel hizmetlerin kısıtlı olması,  
● Genel havacılığı etkilemeyen ulusal yönetmelikler/düzenlemeler,  
● Operasyonel bir etkisi olmayan olası/potansiyel duyuru ve ikazlar,  
● Hali hazırda yayımlanmış olan bilgiler için genel hatırlatmalar,  
● Yer birimleri için, hava sahası ve servis kullanıcılarına operasyonel bir etkisi olmayan 
teçhizatların olması, 
● Operasyonel etkisi olmayan lazer ve minumum uçuş yüksekliğinin altındaki havai fişek 
gösterileri ile ilgili durumlar,  
● Bir saatten kısa süren yerel koordineli şekilde planlanmış çalışmalarla bağlantılı olan 
harekat sahası kısımlarının kapalılığı,  
● Çalışma saatleri dışında havalimanı/heliport kapalılık/meşguliyet veya değişiklik olması 
durumları,  
● Benzer şekilde geçici durumlara ait operasyonel olmayan her türlü bilgi. 
 

NOTAM TİPLERİ  

NOTAMN 

● Yeni NOTAM 

● Yeni bir NOTAM yayımlanırken kullanılır. 

Örnek: G0528/15 NOTAMN 

NOTAMR 

NOTAMR başka bir NOTAM’ın yerine geçmektedir. 

● NOTAMR daha önce yayımlanmış ve yürürlükte olan bir NOTAM’ın  üzerinde 

değişiklik/güncelleme yapar. 

NOTAMR sadece bir NOTAMN veya NOTAMR’nin yerini alır. 

Örnek: G0136/12 NOTAMR G0101/12 

NOTAMC 

● Yürürlükten kaldırılması gereken bir NOTAM’ı yürürlükten kaldırır, yani iptal eder. 

● İptal edilen NOTAM’ın serisi ve numarası NOTAMC ifadesini takiben yazılır. 

 

Örnek: G0136/12 NOTAMC G0101/12 

 

NOTAM – Türkiye 

Ülkemizde yayımlanan NOTAM serileri aşağıda verilmiştir: 

Uluslararası NOTAM serileri 
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• A, B, C, D harfleriyle tanımlanan 4 ayrı NOTAM serisi ile uluslararası kullanıcılara 
dağıtımı yapılır. 

• SWLT tanıtması ile SNOWTAM yayımlanmaktadır. ( Yurtdışına dağıtım yapılacak 
havalimanı bilgileri AD 1.2 bölümünde yayımlanmıştır.) 

Ulusal NOTAM serileri: 

• Dahili NOTAM G, H, M, L serileri Türkçe olarak 4 seri halinde yayınlanır.  

• Bu seriler yalnızca yurt içine yayınlanır. 

* SWLT tanıtması ile de SNOWTAM yayımlanmaktadır. ( Yurtiçine dağıtım yapılacak 
havalimanı bilgileri AD 1.2 bölümünde yayımlanmıştır.) 

 

ULUSAL NOTAM SERİLERİ 

 “G” serisi NOTAM: Bu NOTAM’lar Türkiye’deki tüm havaalanları, yol, seyrüsefer 
kolaylıklarını, hava sahası kısıtlamaları ve ikaz bilgilerine ilişkin yenilikleri veya değişiklikleri 
ve PERM NOTAM ları içermektedir. 

“H” serisi NOTAM: Bu NOTAM’lar sadece İstanbul FIR’ı içindeki havalimanı, seyrüsefer 
kolaylıkları ve bunlarla ilgili değişiklik bilgilerini içerir. 

“L” serisi NOTAM:  İnsansız Hava Araçları (İHA) uçuşlarına ilişkin bilgileri içerir. 

“M” serisi NOTAM: Bu NOTAM’lar askeri havalimanlarını ilgilendiren bilgiler ile, 
seyrüsefer kolaylıkları ve bu konuyla ilgili değişiklik bilgilerini içermektedir. Askeri 
NOTAM’lar her yılın Ocak ayının birinci günü 0001 UTC’de M5001’den başlayarak 
numaralandırılırlar. 

 

ULUSLARARASI NOTAM SERİLERİ 

“A” serisi NOTAM: Genel kurallar, yol seyrüseferi ve haberleşme kolaylıkları, FL245 ve 
üzerinde yer alan hava sahası kısıtlamaları ve aktiviteler ile uluslararası trafiğe açık 
havalimanlarına (Bk.AD 1.3) ilişkin tüm bilgiler bu seri ile yayınlanır. Bu bilgiler radyo 
seyrüsefer yardımcılarını, hizmetlerini, tehlikeleri, tüm yol kolaylıkları ile Ankara ve İstanbul 
FIR’larını etkileyen tüm seyrüsefer ikazlarını ve PERM NOTAM ları içerir  

 

“B” serisi NOTAM:  FL245’in altında yer alan hava saha kısıtlamaları ve aktivitelerine ilişkin 
bilgilerle, yalnızca ulusal trafiğe açık havalimanlarına (AD 1.3) ilişkin bilgileri içerir. 

 

“C” serisi NOTAM: Heliportlar ve/veya yalnızca VFR uçuşlara izin verilen havaalanları ile 
400 FT AGL üzerinde uçuş yapan İHA’lara ilişkin bilgileri içerir. 
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“D” serisi NOTAM: Askeri havaalanları ile bu meydanlardaki seyrüsefer kolaylık ve 
usullerden uçuş emniyetini ve trafiği etkileyen değişiklik bilgilerin; yerli ve yabancı 
kullanıcılara NOTAM’la duyurulmasını içerir. Her yılın Ocak ayının birinci günü “D0001” den 
başlayarak numaralandırılır. 

 

SNOWTAM   

• Meydan hareket sahasındaki kar, buz, sulu kar veya bunlar ile ilişkili su birikintisi 
nedeniyle oluşan tehlikeleri bildiren özel formatlı bir NOTAM’dır. 

• Bir SNOWTAM’ ın maksimum geçerlilik süresi 8 saat olacaktır.  

 

ASHTAM 

• Hava operasyonlarında önemli ölçüde etkide bulunan volkanik aktiviteler, volkanik 
patlama ve/veya volkanik kül bulutu gibi durumları özel bir format  aracılığı ile 
duyuran özel bir NOTAM serisidir. 

• Bir ASHTAM maksimum geçerlilik süresi 24 saattir. 

 

Uçuş Öncesi  Bilgi Bülteni (PIB) 

• hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve etkinliği için havalimanları ve route için gerekli 
havacılık bilgileri; uçuş mürettebatı  dahil uçuş operasyonları personeline ve  uçuş 
öncesi bilgiden sorumlu birimlere yardımcı olmak üzere hazır bulundurulmalıdır. 

• Yürürlükteki NOTAM’larla diğer acil karakterli bilgilerin ana başlıklarıyla bir özetini 
içeren Uçuş Öncesi Bilgi Bültenleri (PIB) meydanların AIS birimlerinde, uçuş 
ekipleri/işleticilerin kullanımı için hazır bulundurulur. 

Dijital Veri Setleri 

• Dijital veri setleri; 

a) AIP data set; (AIP veri seti) 

• AIP veri seti, hava seyrüsefer için gerekli kalıcı karakterli havacılık bilgisinin dijital 
gösterimini içerecektir (kalıcı bilgi ve uzun süreli geçici değişiklikler)  

b) terrain data sets; ( Arazi veri seti) 

• Arazi veri setleri, arazi yüzeyinin sürekli olarak dijital gösterimini içerecektir. 

c) obstacle data sets; ( mania veri seti) 

• Mania veri setleri, dikey ve yatay uzantılarda maniaların dijital gösterimini içerecektir. 

• Mania veri setleri arazi veri seti içinde yer almayacaktır. 

d) aerodrome mapping data sets; (Havalimanı Haritalama Veri Seti) 
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• Havaalanı harita veri setleri, havaalanı özelliklerinin dijital gösterimini içerecektir. 

e) instrument flight procedure data sets ( Aletli Uçuş Prosedürleri Veri Seti) 

• Aletle uçuş prosedürü veri setleri, aletle uçuş prosedürlerinin dijital gösterimini 
içerecektir. 

 

AIP Veri Setleri 

• AIP veri setleri sağlandığında, AIP'nin aşağıdaki bölümleri boş bırakılarak veri 
setinin sağlandığına dair referans not verilecektir: 

a) GEN 2.5 List of radio navigation aids; 

b) ENR 2.1 FIR, UIR, TMA and CTA; 

c) ENR 3.1 Lower ATS routes; 

d) ENR 3.2 Upper ATS routes; 

e) ENR 3.3 Area navigation routes; 

f) ENR 3.4 Helicopter routes; 

g) ENR 3.5 Other routes; 

h) ENR 3.6 En-route holding; 

i) ENR 4.1 Radio navigation aids — en-route; 

j) ENR 4.2 Special navigation systems; 

k) ENR 4.4 Name-code designators for significant points; 

l) ENR 4.5 Aeronautical ground lights – en-route; 

m) ENR 5.1 Prohibited, restricted and danger areas; 

n) ENR 5.2 Military exercise and training areas and air defence identification zone 
(ADIZ); 

o) ENR 5.3.1 Other activities of a dangerous nature; 

p) ENR 5.3.2 Other potential hazards; 

q) ENR 5.5 Aerial sporting and recreational activities; 

r) ****AD 2.17 Air traffic services airspace; 

s) **** AD 2.19 Radio navigation and landing aids; 

t) **** AD 3.16 Air traffic services airspace; and 

u) **** AD 3.18 Radio navigation and landing aids. 

Metadata 

Metadata: Veri hakkında veri. 
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Her veri seti aşağıdaki asgari metadata bilgilerini içermelidir: 

a) Veri setini sağlayan kurum veya kuruluşların adları; 

b) Veri setinin sağlandığı tarih ve saat; 

c) Veri setinin geçerlilik süresi; ve 

d) Veri setinin kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama. 

 

Arazi ve Mania Veri Setleri (eTOD) 

• eTOD ( Electronic Terrain and Obstacle Dataset ) - Elektronik arazi ve Mania Veri 
Seti 

• PANS-AIM’de verilen sayısal gereklilikler ve meta verilerine uygun olarak Saha-1, 2, 
3 ve 4 olmak üzere tanımlanan sahalara ilişkin Mania ve Arazi verilerinin 
sağlanmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eTOD’un Sağlayacağı Faydalar 

Uçakların emniyetli bir şekilde uçuş operasyonlarını gerçekleştirebilmeleri için sayısal arazi 
ve mania verilerine ihtiyaç vardır. 

• Arazi Uyarı Sistemi (Terrain Warning System)_GPWS 

• Prosedür Tasarımı: İniş kalkış, Yaklaşma usulleri 

• Uçakların Acil durum/İniş ya da Pas geçme durumu planlamalarında  

• Hassas Yaklaşma Arazi Planları ile A Tipi Mania Planlarından daha ayrıntılı bir 
görselliğe sahip olacağı için ANNEX-14 havalimanı tahdit sahalarını ihlal eden 
maniaların tespitinin daha pratik hale gelmesinde 

• Pilotların eğitimlerinde kullanılan Uçuş Simülatörlerinde 
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• Havacılık Harita/Chartlarının hazırlanmasında 

• ASMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketi Kılavuz ve kontrol Sistemi 

 

Havacılık Bilgi Güncellemeleri 

• Havacılık verileri ve havacılık bilgileri güncel tutulmalıdır. 

• AIP ve dijital data setleri aynı döngü ile güncellenmelidir. 

Aeronautical information regulation and control (AIRAC)- (Havacılık Bilgi 
Düzenlemesi ve kontrolü ) 

• Uçuş Operasyonlarına etkisi olan bilgiler, AIRAC döngüsü kapsamında 28 günde bir 
güncellenmelidir. Bunlar; 

– FIR, TMA, CTR, TA, TL, MSA, Holding procedures, IFP, ENR, RWY, SWY, 
TWY, Apron, APP LGT, MET, vs. 

• AIRAC sistemi kapsamında bildirilen bilgiler, bildirilen durum geçici bir nitelikte 
olmadıkça ve tüm süre boyunca devam etmeyecekse,  yürürlük tarihinden itibaren en 
az 28 gün daha değiştirilmeyecektir. 

• AIRAC sistemi kapsamında verilen bilgiler, havacılık bilgi servisi (AIS) tarafından 
alıcılara olağan değişiklikler için yürürlük tarihinden en az 28 gün önce,  büyük 
(majör) değişiklikler için en az 56 gün önce ulaştırılması sağlanacaktır. 

 

Havacılık Bilgi Güncellemeleri 

• AIRAC tarihinde yayımlanacak bir bilgi olmadığında en az bir AIRAC döngüsü 
öncesinden ( 28 gün) NIL duyurusu yayınlanacaktır. 

– Bir AIP Değişikliği belirlenen aralıkta veya yayınlanma tarihinde 
yayınlanmayacaksa, bir NIL duyurusu NOTAM kontrol listesi ile yapılmalı ve 
dağıtılmalıdır. 

• Kartografik çalışma gerektiren ve / veya navigasyon veri tabanlarının güncellenmesini 
gerektiren önemli değişiklikler AIRAC yürürlük tarihleri dışındaki tarihler uygulama 
tarihleri olarak kullanılamaz. 

• El değişiklikleri veya ilave açıklamaların verilmesi gibi hususlar asgari düzeyde 
tutulacaktır. 

 

 

AIP ve SUP Güncellemeleri 

• Havacılık bilgi yayını (AIP), güncel tutmak için düzenli aralıklarla değiştirilmeli veya 
yeniden yayınlanmalıdır. 
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• AIP Değişikliği düzenli aralığı, AIP Bölüm 1 - Genel (GEN) 'de belirtilir. 

• AIP'de yapılan kalıcı değişiklikler, AIP Değişiklikleri (AIP AMDT, AIRAC AIP 
AMDT) olarak yayınlanacaktır. 

•  Uzun süreli geçici değişiklikler (üç ay veya daha uzun) ve Kapsamlı metin ve / veya 
grafikler içeren kısa süreli bilgiler AIP SUP olarak yayınlanacaktır. 

• Bir AIP SUP’da bir hata oluştuğunda veya bir AIP SUP‘un geçerlilik süresi 
değiştirildiğinde, yeni bir AIP SUP ilgili SUP’un yerine geçecek şekilde 
yayınlanacaktır. 

 

AIP El Düzeltmeleri 

• Yayınlanmış olunan AIP bilgilerinde hatalı bilgiler NOTAM ile duyurulur ve el ile 
düzeltilmesi istenir. El ile düzletme yapılan AIP bilgisinin yanına NOTAM no’su 
yazılır ve  AIP GEN 0.5-1 AIP EL DÜZELTMELERİ LİSTESİ ne kayıt edilir. 

Örnek: Düzeltme NOTAM ı 

 

Örnek : AIP sayfasında el düzeltmesi 

 

 

NOTAM Güncellemeleri 

• NOTAM, dağıtım yapılacak bilginin geçici nitelikte ve kısa süreli olması durumunda 
ve ya da kapsamlı metin ve/veya grafikler hariç operasyonel olarak önem arz eden 
daimi değişikliklerin ya da uzun süreli geçici değişikliklerin, kısa bir sürede 
duyurulması gerektiğinde oluşturulmalı ve derhal yayınlanmalıdır.  

• NOTAM, Hizmet dışı kalınması, volkanik aktivite, radyoaktif madde salınımı, toksik 
kimyasallar ve öngörülemeyen diğer durumlar hariç etkilenen tarafların gerekli 
herhangi bir işlem yapmaları için yeterli süre öncesinden yayınlanmalıdır. 

• P, D, R sahalarının kurulması ve acil durum operasyonları dışındaki geçici hava sahası 
kısıtlamaları gerektiren faaliyetler için en az yedi (7) gün önceden bildirimde 
bulunulur. 

• Kalıcı bir NOTAM’ın (PERM) yayınlanmasından itibaren üç ay içinde, NOTAM 
bilgisi etkilenen havacılık bilgi ürünlerine dahil edilecektir. 

• Uzun süreli geçici bir NOTAM'ın yayınlanmasından itibaren üç ay içinde, NOTAM'da 
yer alan bilgi AIP SUP’a dahil edilecektir. 

• Bir AIP AMDT veya bir AIP SUP, AIRAC prosedürlerine uygun olarak 
yayınlandığında, “içeriğin kısa bir açıklamasını vererek yürürlük tarih ve saatini, ve 
AMDT veya SUP referans numarası verilerek Trigger NOTAM” olarak adlandırılan 
NOTAM yayınlanacaktır. 

• Trigger NOTAM, AMDT ve SUP ile aynı tarih ve saatte yürürlüğe girecektir ve uçuş 
öncesi bilgi bülteninde on dört günlük bir süre için geçerli kalacaktır. 

• Dijital veri setleri için güncelleme aralığı veri ürünü şartnamesinde belirtilecektir. 

• Kalıcı değişiklikler ve uzun süreli geçici değişiklikler (üç ay veya daha uzun) dijital 
olarak kullanıma sunulduğunda değişiklikleri içeren eksiksiz bir veri seti  veya daha 
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NOTAM Güncellemeleri 

• NOTAM, dağıtım yapılacak bilginin geçici nitelikte ve kısa süreli olması durumunda 
ve ya da kapsamlı metin ve/veya grafikler hariç operasyonel olarak önem arz eden 
daimi değişikliklerin ya da uzun süreli geçici değişikliklerin, kısa bir sürede 
duyurulması gerektiğinde oluşturulmalı ve derhal yayınlanmalıdır.  

• NOTAM, Hizmet dışı kalınması, volkanik aktivite, radyoaktif madde salınımı, toksik 
kimyasallar ve öngörülemeyen diğer durumlar hariç etkilenen tarafların gerekli 
herhangi bir işlem yapmaları için yeterli süre öncesinden yayınlanmalıdır. 

• P, D, R sahalarının kurulması ve acil durum operasyonları dışındaki geçici hava sahası 
kısıtlamaları gerektiren faaliyetler için en az yedi (7) gün önceden bildirimde 
bulunulur. 

• Kalıcı bir NOTAM’ın (PERM) yayınlanmasından itibaren üç ay içinde, NOTAM 
bilgisi etkilenen havacılık bilgi ürünlerine dahil edilecektir. 

• Uzun süreli geçici bir NOTAM'ın yayınlanmasından itibaren üç ay içinde, NOTAM'da 
yer alan bilgi AIP SUP’a dahil edilecektir. 

• Bir AIP AMDT veya bir AIP SUP, AIRAC prosedürlerine uygun olarak 
yayınlandığında, “içeriğin kısa bir açıklamasını vererek yürürlük tarih ve saatini, ve 
AMDT veya SUP referans numarası verilerek Trigger NOTAM” olarak adlandırılan 
NOTAM yayınlanacaktır. 

• Trigger NOTAM, AMDT ve SUP ile aynı tarih ve saatte yürürlüğe girecektir ve uçuş 
öncesi bilgi bülteninde on dört günlük bir süre için geçerli kalacaktır. 

• Dijital veri setleri için güncelleme aralığı veri ürünü şartnamesinde belirtilecektir. 

• Kalıcı değişiklikler ve uzun süreli geçici değişiklikler (üç ay veya daha uzun) dijital 
olarak kullanıma sunulduğunda değişiklikleri içeren eksiksiz bir veri seti  veya daha 

önce verilmiş olanlardan yalnızca farklılıkları  içeren alt küme şeklinde 
yayınlanacaktır. 

• Önceden kullanıma sunulan veri setleri (AIRAC döngüsüne göre) yayın ile geçerli 
tarih arasında AIRAC dışı değişiklikler ile güncellenir. 

 

Dijital Veri Setleri Güncellemesi 

• AIP ve dijital data setleri aynı döngü ile güncellenmelidir. 

• Dijital veri setleri için güncelleme aralığı veri ürünü şartnamesinde belirtilecektir. 

• Kalıcı değişiklikler ve uzun süreli geçici değişiklikler (üç ay veya daha uzun) dijital 
olarak kullanıma sunulduğunda değişiklikleri içeren eksiksiz bir veri seti  veya daha 
önce verilmiş olanlardan yalnızca farklılıkları  içeren alt küme şeklinde 
yayınlanacaktır. 

 

Son… 
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1. UÇUŞ PLANI 

1.1 Uçuş Planı (FPL) Tanımı: 

Türkiye AIP si ENR 1.10’a göre: Uçuş planı, bir hava aracının planlanan uçuşuna dair 

özel bilgileri sunma işlemidir. Bununla beraber uçuş planını şu şekilde de tanımlayabiliriz: 

Hava Trafik birimlerine verilen ve bir hava aracının tasarlanan uçuşuna veya uçuşun bir 

kısmına ait belirli bir bilgidir.  

Bir uçuş planı, ilgili ATS (Air Traffic Service-Hava Trafik Hizmeti) otoritesince 
uygun bulunan aşağıda verilen bilgileri kapsamalıdır.  

• Hava aracı tanıtması  

• Uçuş kuralları ve uçuş tipi  

• Hava aracı tipi, sayısı ve türbülans kategorisi  

• Teçhizat  

• Kalkış meydanı  

• Tahmini takoz çekme zamanı  

• Seyir hızı  

• Seyir seviyesi  

• Takip edilecek yol  

• Varış meydanı ve toplam uçuş süresi  

• Yedek meydan/meydanlar  

• Yakıt miktarı  

• Toplam kişi sayısı  

• Acil durum ve seyrüsefer teçhizatı  

• Diğer bilgiler 

 

1.2 Uçuş Planı Tipleri 

1.2.1 Münferit uçuş planı ( FPL-Flight Plan ) 

Münferit her uçuş için özel bir uçuş planı doldurulur. Hem birkaç uçağın katılımıyla 

oluşan uçuşlar, hem de uçuşun her bir ayrı safhasındaki ara duraklı uçuşlar münferit uçuş 

sayılır.  
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1.2.2 Sürekli uçuş planı ( RPL-Repetetive Flight Plan) 

Aynı Hava aracı İşleticisi(Aircraft Operator–AO) tarafından planlanan en az 10 

IFR/GAT (Instrument Flight Rules/General Air Traffic) uçuş için Sürekli Uçuş Planı 

doldurulabilir. Aynı amaçlı ve düzenli yapılması planlanan bu uçuşları yerine getirmek için, 

ilk uçuştan en az iki hafta öncesinden sürekli uçuş planı sunulmalıdır. 29 Mart 2020 tarihi 

itibari ile IFPS tarafından RPL kabul edilmemektedir. 

 

1.3 Uçuş Planı Sunma ve Kabul Etme 

1.3.1 Uçuş Planı Sunma 

ICAO Annex-2 uyarınca herhangi bir IFR veya VFR (Visual Flight Rules) uçuştan 

önce uçuş planı sunulmalıdır. 

ATC izninin çıkarılmasını hızlandırmak için uçuş planları; kalkıştan en az 30 dakika 

öncesi ve en fazla 5 gün (120 saat) öncesi sunulmuş olacaktır. ATFM (Air Traffic Flow 

Management / Hava Trafik Akış Yönetimi) tedbirlerine konu olan uçuşlara dair uçuş planları; 

Sürekli Uçuş Planı (RPL) olmadıkça, EOBT’ den (Estimated Off-Block Time / Tahmini Takoz 

Çekme Zamanı) en az 3 saat önce doldurulmuş olacaktır. 

Planlanan bir uçuş ya da uçuşun bir kısmına ait bilgiler, ATS ünitesine bir uçuş planı 

formatında sunulmalı ve/veya sağlanmalıdır. 

Türkiye AIP’ si ENR 1-10 bölümüne göre IFR veya VFR olmasına bakılmaksızın, 

Türkiye hava sahası içerisinde yapılacak olan her uçuş için kalkış zamanından en az 30 dakika 

önce ilgili ATS birimine (AIS Ofis) bir uçuş planı sunulması gerekmektedir. 

Aşağıdaki operasyonlara başlamadan önce uçuş planı sunulmalıdır.  

a) ATC hizmetinin verildiği herhangi bir uçuş ya da uçuşun bir kısmı için,  

b) Tavsiyeli hava sahasında icra edilecek herhangi bir IFR uçuş için,  

c) Belirli bölgelerde ya da yollarda uçuş yapacak herhangi bir uçuş için, ilgili ATS otoritesince 

istendiği durumlarda FIS (Flight Information Service-Uçuş Bilgi Hizmeti), arama-kurtarma 

hizmeti ve ikaz hizmetini kolaylaştırmak için,  

d) Belirli bölgelerde ya da yollarda uçuş yapacak herhangi bir uçuş için, ilgili ATS 

otoritesince istendiği durumlarda askeri üniteler ve komşu ülke ATS üniteleri ile koordineyi 

kolaylaştırmak ve tanımlama için muhtemel bir önleme ihtiyacını ortadan kaldırmak için,  
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e) Uluslararası sınırları kat edecek herhangi bir uçuş için. 

Sunma maksadı ne olursa olsun, bir uçuş planını tamamlamada; uçuş planı üzerinde 

yer alan tüm madde bilgileri yer alacaktır. 

 

1.3.1.1 Uçuş Planı Sunma Amacı 

a) Hava Trafik Kontrol / Tavsiye hizmeti sağlamak. 

b) Uçuş bilgi, ikaz, arama ve kurtarma hizmet önlemlerini kolaylaştırmak.  

c) Ulusal hava savunma amaçları gereği.  

 

1.3.1.2 Ara Duraklı Uçuşlar için Uçuş Planı 

Bir veya daha fazla ara duraklı şekilde planlanan bir uçuşta, uçuşun her safhası için 

uçuş planı istenir. Uçuşun tüm uçuş bacakları için istenen uçuş planları;  

• İlk kalkış meydanındaki ATS biriminde, 

• Uçağın uçuş planlama operatörünün bulunduğu havalimanındaki ATS biriminde, 

• Her uçuş bacağı için ayrı ayrı olarak kalkış yapılacak meydanlardaki ATS 

birimlerinde, 

Doldurulabilir. 

1.3.1.3 Yedek Uçuş Planları Doldurma 

Bir uçuş için, farklı uçak tanıtmaları veya yollar kullanılarak, birkaç uçuş planı 

doldurulmasına müsaade edilmez. ATFM önlemlerinden etkilenen bir uçuşla ilgili yol 

değişikliği yapılması için yedek bir uçuş planı doldurulabilir. Eğer kaptan pilot, uçak işleticisi 

veya yetkili bir personel isterse; işlemde olan önceki uçuş planını iptal ettikten sonra yedek 

bir uçuş planını devreye verebilir. Böyle durumlarda, iptalin teyidi için IFPS’ den (Integrated 

Initial Flight Plan System-Entegre Uçuş Planı İşleme Sistemi) bir ACK (Acknowledgement – 

Kabul) mesajı gelmesi beklenecektir. 

 

 

1.3.2 Uçuş Planın Kabul edilmesi 

1.3.2.1 IFR Uçuş Planları 

IFR/GAT uçuşlara dair uçuş plan bilgileri; tercihen doğrudan IFPS’ ye gönderilecek 

veya kalkıştan önce ilgili ATS  (AIS)  birimine sunulacaktır. Uçuş planı ve uçuş planıyla ilgili 
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mesajların IFPS’ de başarılı bir işlemden geçtiği, bir onaylama mesajı (ACK) ile orijinatöre 

bildirilecektir.  

Uçuş plan ve onlarla ilgili mesajlar, IFPS’ deki düzeltme biriminde elle düzeltilerek 

işleme konulabildiyse, önce bir MAN (Manual) mesajı alınır. Şayet uçuş planı ve ilgili 

mesajlar elle düzeltilebildiyse, mesaj orijini bir ACK mesajı ile bilgilendirilecektir. Aksi 

takdirde, mesaj orijininin düzeltme yapması için uçuş plan bilgileri REJ (Reject - Reddetme) 

mesajı ile geri gönderilecektir. IFPS’ e doğrudan gönderilen uçuş planlarının, IFPS tarafından 

söz dizimi, format ve yol yapısı bakımından kontrolü yapılacaktır. IFPZ (IFPS Zone – IFPS 

Sahası) sahası dışındaki yol yapısının kontrolü yapılmaz. 

IFR/GAT uçuşlar, operasyonel askeri uçuş özelliği taşımayan sivil/askeri uçuşlar olup 

uçuşun tamamı veya bir kısmının IFR şartlara göre gerçekleştiği uçuşlardır. 

 

1.3.2.2 VFR Uçuş Planları 

İstenildiği veya gerektiği kadarıyla, VFR bir uçuş için kalkıştan önce ATS birimine 

sunmak amacıyla bir uçuş planı doldurulacaktır.  

Kaptan Pilot veya AO aşağıdaki hususları sağlamaktan sorumlu olacaktır:  

a) Tam ve doğru veri sağlamaktan,  

b) Uçuş öncesi bilgi ve ATC müsaadesi temin etmekten,  

c) Tam adreslemeden,  

d) Sağlanan uçuş öncesi bilgiye ve diğer verilere dayanarak, uçuşun yapılabilirliğini 

kanıtlamaktan.  

VFR uçuş planları, işlem görmesi için IFPS’ ye çekilmez. VFR uçuşlar için bir saati 

aşan bir gecikme olduğunda bu uçuş planı değiştirilecek veya yeni bir uçuş planı verilerek 

eski uçuş planı iptal edilecektir (hangisi uygunsa). 

 

NOT: 

İlgili ATS ünitesince izin verilmedikçe, VFR uçuşlar; 
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a) Gece saatlerinde (Gece, güneş batımından 30 dakika sonrası ile gün doğumunun 30 dakika 

öncesi arası olarak düşünülecektir. 

b) FL 200'ün üzerinde (gece ve gündüz) 

c) Transonik veya Supersonik hızlarda yapılmayacaktır. 

1.3.2.3 Askeri Uçuşlar 

 IFPZ içinde uçmak isteyen IFR / GAT uçaklara ait tüm uçuş planları ve ilgili 

mesajlar, işleme tabi tutulmak üzere IFPS' ye iletilecektir. Bu kural uçuş planında uçuş tipini 

(M-Military) olarak belirten IFR/GAT askeri uçuşları da kapsar. 

 'GAT' ve 'OAT' terimleri, Avrupa uçuş planlamasına yardımcı olacak araç olarak 

Avrupa bölgesinde geliştirilmiştir. 

Genel Hava Trafiği (GAT): Sivil ATC kurallarına ve prosedürlerine tabi olan uçuşlar veya 

söz konusu uçuşların bir bölümü. 

Operasyonel Hava Trafiği (OAT-Operational Air Traffic): Askeri ATC kural ve usullerine 

tabi olan uçuşlar veya bu uçuşların bir bölümü. 

 Bir uçuş sivil / askeri kontrol arası geçiş yapacaksa, değişikliğin yapıldığı yerden 

hemen sonra yola 'OAT' ve / veya 'GAT' terimlerini eklemelidir. 

Örnek-1: N0400F330 ………….. NTM OAT TB6 …………… 

Örnek-2: N0400F330 ………….. NTM/N0375F270 OAT TB6 …………… 

 

 Uçuş, NTM noktasında FL330'dan FL270'e seviyesine inecek ve bu noktada GAT' 

den OAT' ye geçiş yapacaktır, bu durumda IFPS yolu NTM' den itibaren işlemeyecektir. 

 OAT şartları altında gerçekleşen uçuşlar, uçuşun OAT olarak belirtilen kısmında 

sadece askeri nokta ve güzergah adını vermelidir. 

 Bir uçuşun GAT bölümlerinde askeri noktalar kullanıldığında, yol hanesine ilgili 

noktanın adı yazılmaz, ilgili noktanın coğrafi koordinatı yazılır. 

 

1.3.3 Uçuş Planlarının Kabul Edilmesi için Gerekli Şartlar 

ATS ünitesi (AIS Ofis) kendisine sunulan bir uçuş planını aşağıdaki 

şartları/gereklilikleri kontrol ederek yayınlayacaktır: 

a) Uçuş planının SHGM tarafından verilen sivil uçuş müsaadeleri ile uygunluğu kontrol edilir. 

b) İlgili hava aracının tescil ve sigorta belgeleri kontrol edilir. 
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c) Kalkış, iniş ve yedek meydan çalışma saatleri kontrol edilir. Eğer uçuş ön müsaade 

alınması gereken bir askeri meydana gerçekleşecekse söz konusu ön müsaade kontrol edilir. 

d) VFR uçuşlar için gün doğumu ve gün batımı saatleri kontrol edilir. Gece VFR uçuş 

yapılacaksa SHGM tarafından verilen Gece VFR Uçuş İzni kontrol edilir. 

e) Sivil VFR uçuşlar için, eğer uçuş kontrollü hava sahası dışında gerçekleşiyorsa SHGM 

tarafından verilen Özel Uçuş İzni kontrol edilir. 

 

1.3.4 Uçuş Planlarının Kabul Edilmeyeceği Durumlar 

a) Uçuş plan bilgisi tanımlanan formla uyumlu değilse, 

b) Uçuş planındaki bilgi okunamıyorsa, 

c) Bir pilot veya hava aracının uçuşuna bir otorite tarafından yasaklama getirilmiş ise ve AIS 

biriminin söz konusu yasaktan bilgisi var ise uçuş planı işleme alınmayacaktır. 

 

1.3.5 Uçuş Planı Olmadan Yapılan Bir Uçuşun Riskleri 

a) Hava trafiğinin güvenli ve hızlı akışı sağlanamaz 

b) Hava trafiğinde karışıklık ve gecikmeler ortaya çıkar 

c) Güvensiz bir hava sahası ortaya çıkar 

d) Acil durumlarda hava aracına gerekli imkanlar sağlanamaz ve hava aracı ile ilgili herhangi 

bir fikre (uçuş rotası, hızı, seviyesi vs.) sahip olunamaz. 

 

1.3.6 Uçuş Planının Kapatılması 

Türk hava sahası içinde yapılan bir uçuşun tamamı veya iniş meydanına kadar kalan 

diğer kısmı için sunulmuş olan bir uçuş planı, inişten sonra kısa bir zaman içinde iniş 

meydanındaki ATS birimine şahsen gidilerek veya uygun bir haberleşme vasıtasıyla varış 

raporu aktarılarak kapatılacaktır. Sunulmuş olan bir uçuş planının, sadece tamamlanan ilk 

kısmı, ilgili ATS birimine verilecek rapor ile kapatılacaktır.  

İniş meydanında Hava Trafik Hizmet (ATS) biriminin olmaması durumunda, iniş 

bilgisi inişten sonra en kısa zamanda, var olan en hızlı imkanlarla veya en yakın ATS birimi 

aracılığı ile ilgili ATS birimine bildirilecektir. İniş meydanında iletişim kolaylıklarının 

olmadığı kesin olarak bilindiğinde veya iniş raporlarının yerdeki işlemler için başka bir 

anlaşma olmadığında şu şekilde hareket edilecektir: Uçak inişten hemen önce mümkünse 

radyo ile ATS birimlerine, gerektiğinde iniş raporu yerine geçecek bir mesaj gönderecektir. 
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Normalde bu mesaj uçağın içinde bulunduğu Uçuş Bilgi Bölgesinden (FIR) sorumlu ATS 

birimine verilecektir. İniş Havaalanı dışında başka bir havaalanına iniş yapıldıysa, mahalli 

ATS birimi özellikle bilgilendirilecektir. İniş yerinde mahalli bir ATS birimi yoksa, gidiş 

havaalanına bir iniş raporu sunmakla pilot sorumlu olacaktır. İniş raporlarında aşağıdaki 

bilgiler yer alacaktır;  

- Uçak tanıtması,        

- Kalkış havaalanı ve zamanı,        

- İniş havaalanı ve zamanı, 

 

2.NMOC (Eski Adıyla CFMU) 

(Network Manager Operations Centre - Ağ Yönetici Operasyon Merkezi)  

 EUROCONTROL Ağ Operasyonları 1980'lerde Avrupa hava trafiğini saran kronik 

gecikmelere yanıt olarak 1995 yılında kurulan CFMU’ dan (Central Flow Management Unit-

Merkezi Akış Yönetim Birimi) evrimleşmiştir. 

 CFMU, katılımcı devletler adına Avrupa bölgesinin belirli bir bölümünde ATFM 

hizmetini sağlamak için ICAO Merkezi Hava Trafik Akışı Yönetimi ile uyumlu olarak 

EUROCONTROL tarafından 1995 yılında kurulmuştur. 

 CFMU, Entegre Uçuş Planı İşleme Sistemi (IFPS) ile Merkezi İcra Birimi ve Uçuş 

Bilgileri Operasyon Bölümü'nden oluşuyordu. 

 ASM (Hava Sahası Yönetimi - Airspace Management) amaçları doğrultusunda 

CFMU, CADF (Merkezi Hava Sahası Veri İşlevi- Centralised Airspace Data Function)ile de 

görevlendirilmişti. CADF, çeşitli ulusal AUP’ lerde (Hava Sahası Kullanım Planları - 

Airspace Use Plan) yer alan koşullu güzergah bilgilerini konsolide etmek için ECAC 

Devletleri tarafından CFMU' ya bırakılan bir ASM işlevidir. 

 

2.1 CFMU’ nun NMOC’ ye Evrimi 

 SES II (Tek Avrupa Hava Sahası) mevzuatında Avrupa Komisyonu, Avrupa havacılık 

ağı performansını optimize edecek şekilde Ağ Yöneticisi (NM-Network Manager) işlevini 

yarattı. Avrupa Komisyonu, Temmuz 2011'de 31 Aralık 2019 tarihine kadar Ağ Yöneticisi 

olarak EUROCONTROL' u atadı. Avrupa Komisyonu Uygulama Kuralları Ağ 

Operasyonlarının belkemiğini oluşturmaktadır. Tüm havacılık paydaşlarına uygulanabilen bu 

yeni bağlayıcı kuralların nihai amacı, Avrupa ATM Ağının performansını iyileştirmektir. 
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EUROCONTROL' un operasyon alanının bir parçasını oluşturan üye ülkeler, hava 

sahası ve havacılık verilerini bu görev için ayrılmış merkezi sistemlerle NMOC’ ye gönderir. 

Bu hava sahası ve havacılık verileri, hava sahası yapısının dört boyutlu bir resmini oluşturmak 

için kullanılır.  

SES II mevzuatına göre Ağ Yöneticisi aşağıdaki 4 temel işlevi yerine getirir:  

• Rota ağ tasarımı  

• Avrupa bölgesi için merkezi havacılık frekansı tahsisi;  

• SSR Kod Tahsisinin iyileştirilmesinin koordinasyonu  

• Hava trafiği akış yönetimi (ATFM).  

 

2.2 NMOC Görevleri 

Düzenleyici çerçevedeki değişikliklere paralel olarak eski CFMU' nun merkezi uçuş 

planı işleme, ATFM ve hava sahası veri işleme fonksiyonları NMOC tarafından 

sağlanmaktadır.  

 NMOC çeşitli alanlarda aşağıdaki temel operasyonel hizmetleri sunar: 

• Akış ve Kapasite Yönetimi 

Hedef, hava trafik kontrol kapasitesine göre trafik akışlarını optimize ederken, havayollarının 

güvenli ve etkili uçuşlar yapmasını sağlamaktır. Uçuştan yaklaşık bir yıl önce gerçek zamanlı 

operasyonlardan bir hafta öncesine kadar gerçekleşir. 

• ATM Erişim Geçidi ve Uçuş Planlama İşlemleri 

NMOC, 500'den fazla Avrupa havalimanı ve havaalanıyla ilgili günde 35.000 uçuş planını 

alır, işler ve dağıtır. 

• Bilgi Yönetimi Alanı 

• Hava sahası ve havacılık veri hizmetleri 

• Kriz ve Acil Durum Yönetimi 

• Operasyon sonrası analiz ve raporlama 

 

3. IFPS (Integrated Initial Flight Plan System-Entegre Uçuş Planı İşleme Sistemi) 

IFPZ içerisinde gerçekleşecek tüm IFR/GAT uçuşlara ait uçuş planlarının 

gönderildiği, işlendiği ve uçuş rotasına göre tüm ilgili birimlere dağıtıldığı sistemdir. 
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Avrupa Hava Sahası içinde uçan, Avrupa'dan kalkan veya Avrupa'ya inen tüm 

IFR/GAT uçaklar, ICAO uçuş planını NMOC tarafından yönetilen IFPS sunmak zorundadır. 

NMOC ya da eski adıyla CFMU, merkezi bir uçuş planı işleme ve dağıtım hizmetini 

kurmuştur. Hizmet, IFPS tarafından sağlanır ve IFPZ olarak bilinen ICAO bölgesinin bir 

kısmını kapsar. IFPZ, uçuş planlarının ve ilişkili mesajların ATC dünyasına dağıtımından 

IFPS' nin sorumlu olduğu alandır. 

 Bu sistem, uçuş planı bilgilerinin IFR / GAT bölümlerinin toplu olarak, IFPZ olarak 

bilinen, Eurocontrole üye ülkelerdeki ATC ünitelerine dağıtımının tek kaynağıdır. IFPZ' yi 

kullanan tüm uçaklar uçuş planları sadece IFPS birimlerine adreslemelidir. 

Şekil: IFPS uçuş veri mesaj akışı 

 

3.1 IFPS Sisteminin İşlevi 

Uçuş planına yönelik olarak: 

• IFPS aracılığıyla IFPZ içinde gerçekleşecek uçuşlar kontrol edilir. 

• Uçuş planının kabul edilmesinden önce taleplerin uygunluğu analiz edilir.  

•  Alternatif rotalar önerilir. 

• Kabul edilen her uçuş planının bir kopyası söz konusu uçuşun kullandığı Avrupa'daki hava 

sahalarının tüm yerel hava trafik kontrol merkezlerine gönderilir. 
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Bunun yanında IFPS: 

• CSS (Çağrı adı benzerliği-Call Sign Similarity) kontrollerini üstlenir ve havayollarının uçuş 

programlarında yer alan benzer çağrı adlarının çakışmamalarına yardımcı olur. 

•  SAFA Güvenlik Listesi Alarmı İşlevi ile operatörün Avrupa hava sahasında kara 

listeye alınmadığını garanti eder. 

3.2 IFPS Sisteminin Yararları 

• Üye Devletler için merkezi bir uçuş planı işleme hizmeti ile RPL ve FPL verilerinin 

alınması, doğrulanması, onaylanması ve dağıtımını rasyonel hale getirme. 

• Avrupa ATFM konseptinde ATFM planlama, izleme ve slot tahsisi yapmayı sağlayan uçuş 

verilerinin sağlanması. 

• Avrupa çapında uçuş planı tutarlılığının güvence altına alınması ve veri havuzunun 

yönetimi. 

4. ICAO FORMATI UÇUŞ PLANI 

ICAO formatı uçuş plan formu dünya genelinde kullanılan standart bir formdur. 

Planlanan tüm münferit uçuşlarda ve iptal veya RPL sunumunun gecikmesi gibi durumlarda 

işletici, kaptan pilot ya da dispeçer tarafından bu form doldurularak ilgili ATS ünitesine (AIS 

Ofis) iletilir. İlgili uçuş plan (FPL) formu Türkiye AIP’ si ENR-1.10-24 sayfasında yer 

almaktadır. Form üzerindeki madde numaraları, ATS mesajlarındaki “Alan Tip” numarasına 

benzediğinden birbirini izlemezler. 

• Uçuş plan formunda bilgiyi yerleştirmeye ilk boşluktan başlanır, fazla boşluk varsa 

boş bırakılır.  

• Tüm zaman bilgileri 4 rakamlı UTC saat sistemine göre doldurulur.  

• Tüm Tahmini Toplam Zamanları 4 rakamlı (saat ve dakika) olarak doldurulur. 
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Görsel: ICAO Formatına Uygun Uçuş Plan Formu 

 



504 12	
	

4.1 Uçuş Planı Maddeleri 

 

Madde 3 - Mesaj Tipi: “FPL” tanıtma grubu, uçuş planına bir mesaj tipi olarak girilecektir. 

Hali hazırda, bu tanıtma Türk Uçuş Plan formuna girilmiştir. 

Madde 7 – Hava aracı Tanıtma İşareti: 

Aşağıdaki hava aracı tanımlamalarından biri, en fazla 7 alfanumerik (sayı ve harflerden 

oluşan) karakterden oluşacak şekilde, kesme/tire işareti dahil başka herhangi bir sembol 

kullanılmaksızın girilir: 

a) Hava aracı işleticisine tahsis edilen ICAO tanıtması (DOC-8585) ve ilgili uçuş için 

verilen tanımlama kodu  (THY9EU, PGT1884, DLH1785 vb.)  

b) Hava aracının milliyeti veya tescil işareti (TCLAC, TCHLA, N650CH vb.) 

 

Madde 8 - Uçuş Kuralları ve Uçuş Tipi  

Uçuş Kuralları Pilotun isteğine göre, uçuş kurallarının kategorilerini belirlemek için 

aşağıdaki harflerden biri yazılır:  

“I” IFR ise  

“V” VFR ise  

“Y” IFR şartlardan VFR şartlara geçiş  

“Z” VFR şartlardan IFR şartlara geçiş  

Uçuş Tipi Uçuş tipini belirtmek için aşağıdaki harflerden birini kullanılır:  

“S” Tarifeli Uçuş ise  

“N” Tarifesiz Uçuş ise  

“G” Genel Havacılıkla ilgili ise  

“M” Askeri ise (Gümrük, Polis ve Orman Genel Müdürlüğü uçakları dahil)  

“X” Yukarıda belirtilen kategorilere girmeyen bir uçuş olduğunda (Ör. ambulans, eğitim 

uçuşu) 
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Örnek: 

VG - VFR şartlarda genel havacılık uçuşunu temsil eder.    

IS - IFR şartlarda yapılan tarifeli bir uçuşu temsil eder. 

Madde 9 - Uçak Sayısı, Tipi Ve Kalkış Türbülans Kategorisi 

Uçak Sayısı (Bir veya iki karakterli; Birden fazla ise uçakların sayısını yazılır.) 

Uçak Tipi (İkiden dört karaktere kadar) “ICAO, Doküman 8643 - Uçak Tipi Göstergeleri” ne 

uygun göstergeler kullanılır veya şayet Doc.8643’te benzeri gösterilmemişse veya birden 

fazla uçak tipini içeriyorsa “ZZZZ” ibaresi kullanılır ve Madde 18’de uçak (sayı ve) tiplerini 

“TYP/” ı takiben açıklanır. 

Örnek-1 Madde 9: ZZZZ/M Madde 18: TYP/D9FF 

Örnek-2 İki hava araçlı Madde 9:   

2ZZZZ/M Madde 18: TYP/1AN26 1LJ39 veya TYP/AN26 LJ39  

Örnek-3 Üç hava araçlı Madde 9:   

3ZZZZ/M Madde 18: TYP/2AN26 1LJ39 veya TYP/2AN26 LF39 

IFPS’ ye sunulan bir uçuş planında ICAO dokümanında tanımlı bir uçak tipi ZZZZ 

olarak gösterilir ve Madde 18’de TYP başlığında belirtilirse IFPS otomatik olarak madde 9 u 

güncelleyerek ZZZZ yerine tanımlı uçak tipini girer ve madde 18 den TYP başlığını kaldırır. 

IFPS’ ye sunulan bir uçuş planında uçak tipi ZZZZ olarak girildiğinde IFPS bu planı 

planın diğer bölümlerinin tamamı doğru dahi olsa MAN mesajı ile cevaplayacaktır. IFPS 

görevlisinin uçak tipi ve türbülans kategorisini incelemesinin ardından ACK alacaktır. 

Türbülans Kategorisi (Bir Karakter) (/) kesme çizgisini takiben uçağın kalkış türbülans 

kategorisi aşağıda verilen harflerden biriyle belirtilir.  

J – SÜPER azami kalkış ağırlığı 560.000 kg veya daha fazla belirlenen uçakların tipini 

gösterir;  

H - AĞIR azami kalkış ağırlığı 560.000 kg’ dan az, 136.000 kg’dan fazla olan uçak tipini 

gösterir; 
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M - ORTA azami kalkış ağırlığı 136.000 kg’ dan az, 7000 kg’dan fazla olan uçak tipini 

gösterir; 

L - HAFİF azami kalkış ağırlığı 7000 kg veya daha az olan uçak tipini gösterir. 

IFPS, sunulan uçuş planında verilen uçak tipi ile türbülans kategorisini, ICAO 

dokümanında o uçak tipine atanan türbülans kategorisi ile karşılaştırarak doğrular. 

Madde 10 – Teçhizat ve Kabiliyetler 

Kabiliyetler aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 

• Hava aracı kabininde bulunan ilgili faal teçhizat;   

• Mürettebat lisanslarına uygun kullanılabilir teçhizat ve imkanlar;   

• Gerekmesi halinde ilgili otoritelerce verilebilecek hususi yetkilerdir.   

IFPS, ilgili ulusal AIP’ lerde belirtilen diğer şartlara bakılmaksızın yalnızca ekipmanı 

kontrol etmekle yükümlüdür. IFPS tarafından gerçekleştirilen kontroller UHF, 8.33 kHz, 

RVSM, Datalink ve uçuş planı mesajında belirtilmiş diğer ekipmanlarla (Z veya R) ilgili 

Madde 18’de verilen ayrıntıların uygunluğunu kapsar. 

Madde 10a ( Radyo Haberleşmesi, Seyrüsefer Ve Yaklaşma Yardımcı Teçhizat Ve 

Kabiliyetleri):  

N kodu:  Uçulacak güzergah için COM/NAV/Yaklaşma yardımcı teçhizatı hava aracında yok 

ise ya da gayri faal durumda ise Veya 

S kodu: Uçulacak güzergah için Standart COM/NAV/Yaklaşma yardımcı teçhizatı hava 

aracında mevcut ve faal durumdaysa,  (Bkz.Not-1) Ve/Veya   

Hava aracında faal olarak kullanılan COM/NAV/yaklaşma yardımcı teçhizatı ve 

kabiliyetlerinden kat edilecek güzergah açısından standart teçhizat dışında diğer mevcut ve 

faal olan teçhizat özelliklerini aşağıdaki kodları bir veya birden fazla kullanarak belirtilir; 

A GBAS iniş sistemi J7  CPDLC FANS 1/A SATCOM 

(Iridium) 

B LPV (APV-SBAS) K  MLS 

C LORAN C L  ILS 

D DME M1  ATC RTF SATCOM  
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(INMARSAT) 

E1 FMC WPR ACARS M2                 ATC RTF (MTSAT) 

E2 D-FIS ACARS M3                 ATC RTF (Iridium) 

E3 PDC ACARS O                    VOR 

F ADF P1 – P9          RCP 

G GNSS (Bkz.Not-2) R                     PBN’ e uygun (Bkz.Not-4) 

H HF RTF T                     TACAN 

I InertialNavigation U                    UHF RTF  

 

J1 CPDLC ATN VDL Mod 

(Bkz.Not-3) 

V                     VHF RTF 

J2 CPDLC FANS 1/A  

HFDL 

W                    RVSM’ e uygun (Bkz.Not-6) 

J3 CPDLC FANS 1/A VDL  

Mod 4 

X                     MNPS’ e uygun 

J4 CPDLC FANS 1/A VDL  

Mod 2 

Y                     8.33 kHz VHF (Bkz.Not-7) 

J5 CPDLC FANS 1/A  

SATCOM (INMARSAT) 

Z                     Diğer kabiliyet veya teçhizat           

(Bkz.Not-5)     

J6 CPDLC FANS 1/A  

SATCOM (MTSAT) 

 

 

Not 1 – İlgili ATS yetkili merci tarafından başkaca tanımlanmadığı takdirde, S kodu ile 

belirtilen standart teçhizat VHF RTF, VOR ve ILS kabiliyetlerini kapsamaktadır.  

Not 2 – G kodu kullanılması durumunda, mevcut ise harici GNSS özellikleri Madde 18’de 

NAV/ sekmesinde (birden fazla GNSS özelliği mevcut ise bir boşluk 

bırakılarak)belirtilecektir.   

Not 3 – Hava Trafik Kontrol Müsaadesi ve bilgileri ile hava trafik kontrol haberleşmesi 

yönetimi/ mikrofon kontrolünde kullanılan ATN Baseline 1 (ATN B1 INTEROP Standartı – 

DO-280B/ED-110B) datalink hizmetleri standartları için RTCA/EUROCAE karşılıklı 

çalışabilirlik gereksinimleri belirtilmiştir.         
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Not 4 – R kodu kullanılması durumunda, karşılanabilecek performansa dayalı seyrüsefer 

seviyeleri Madde 18’de PBN/ sekmesini takiben belirtilecektir. Belirli bir saha, güzergah ya 

da ilgili güzergahın belirli bir kısmı için uygulanabilecek performansa dayalı seyrüsefer 

esasları için ‘Performance - Based Navigation’ başlıklı kılavuz niteliğindeki ICAO 

Dokümanında (Doc 9613) belirtilmiştir.   

Not 5 – Z kodu kullanılması durumunda COM/, NAV/ ve/veya DAT kodları ile başlayan 

Madde 18’de hava aracındaki diğer cihazlar ve kabiliyetler belirtilecektir. RNAV, 8.33 kHz 

muafiyetleri için Madde 10a’da Z harfi kullanılması ve Madde 18’ de aşağıdaki şekilde 

gösterilmesi gerekmektedir.  

a) COM/’dan sonra EXM833 girilir;   

b) NAV/’dan sonra RNAVX ya da RNAVINOP girilir;    

 

Not 6 - RVSM (Azaltılmış Dikey Ayırma Miniması – Reduced Vertical Separation 

Minima) 

FL290-FL410 arasındaki Avrupa RVSM sahasında uçuş gerçekleştirecek olan tüm 

hava araçları, bu uçuş için uygun teçhizatla donatılmış olmalıdır.                   

Avrupa RVSM sahasının yatay limitlerinde (FL290-FL410) sadece aşağıdaki şartları sağlayan 

hava araçları uçuş gerçekleştirebilir: 

- RVSM onaylı hava araçları ( FPL nin teçhizat (10.) hanesinde W harfi ile gösterilir.) 

- RVSM muafiyeti  (NONRVSM) olan devlet hava araçları (FPL nin uçuş tipinde M 

(MILITARY)  ve FPL nin 18.hanesinde (diğer bilgiler) STS/ NONRVSM muafiyet göstergesi 

yazacaktır.)  

Avrupa RVSM sahasında VFR uçuşlara izin verilmez. 

Not 7 - 8.33kHz Kanal Sahası:  

VHF radyo frekans bandındaki yoğunluk nedeniyle, VHF ses iletişiminde 

kullanılabilir frekans sayısını artırmak için, 25kHz den 8.33 kHz e kadar frekans kanal aralığı 

dizayn edilmiştir. 15 Mart 2007 tarihinden itibaren IFPZ içinde FL195 üzeri uçuş 

düzenleyecek olan hava araçlarının, 8.33 kHz kanal aralığı için radyo teçhizatını taşıması 

zorunlu hale getirilmiştir (Bir devletin sorumluluk sahası için Ulusal AIP sinde muafiyet 

getirildiğine dair bir hüküm yoksa).   
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IFPZ içinde FL195 üzeri IFR/GAT ve 8.33kHz teçhizatı taşıyan tüm uçuşlar; FPL nin 

teçhizat (10.hane) sine Y harfi gireceklerdir.   

Sadece devlet hava araçları, uygun teçhizatı olmadığı halde 8.33kHz sahasında 

uçabilirler. Bu tür uçuşlar için gerekli şartlar:  

- 8.33kHz teçhizatı yok fakat FPL nin teçhizat kısmında U ve Z yazılmış olacak,  

- FPL nin uçuş tipinde M (MILITARY) yazıyor olacak,  

- FPL nin 18.hanesinde (diğer bilgiler) COM/EXM833 muafiyet göstergesi yazılacak. 

 

Madde 10b (Gözetim Teçhizatı Ve Kabiliyetleri)   

Hava aracındaki faal gözetim cihaz ve/veya kabiliyetlerini tanımlamak üzere azami 20, asgari 

bir karakterden oluşan tanımlayıcı kodlar kullanılacaktır; 

Not: Gözetim faaliyetine dayalı diğer ek uygulamalar Madde 18’de SUR/ kodundan sonra 

girilmelidir. 

Madde 13 – Kalkış Havaalanı Ve Zamanı (8 Karakter)  

Kalkış havaalanı ve zamanı aşağıdaki gibi gösterilecektir:  

Kalkış havaalanı için dört haneli ICAO (Doc 7910) yer kodu mevcut ise girilmelidir;  

Veya söz konusu yer belirteci mevcut değilse, ZZZZ girildikten sonra Madde 18’de DEP/ 

kodundan sonra ilgili kalkış havaalanının ismi ve konum bilgileri,         

Ardından, boşluk bırakmadan, Kalkış öncesi çekilmiş bir uçuş planı için EOBT bilgisi veya, 

uçuş planı seyir halindeki bir hava aracından çekilecekse, uçuş planına uygun olarak güzergah 

üzerindeki ilk noktaya gerçek veya tahmini varış zamanını girilecektir. 

Madde 15 – Uçuş Hızı, Seviye, Yol 

Aşağıda madde (a) da tarif edildiği gibi ilk seyir hızını ve madde (b) de tarif edildiği 

gibi ilk seyir seviyesini boşluk bırakmadan yerleştirilir. Daha sonra, ok yönünü takip ederek, 

beyan edilen yol madde (c) de olduğu gibi yerleştirilir.  

a)Seyir Hızı (Maksimum 5 Karakterli) 

Seyir hızı üç şekilde gösterilir:  
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• Knots, N’ i takiben 4 rakamla ifade edilir. (örnek N0485), 

• Km/s, K’ yı takiben 4 rakamla ifade edilir (örnek K0830),  

• True Mach rakamı, uygun ATS otoritesince düzenlendiğinde Mach birimine en yakın 

yüzde esas alınarak M’yi takiben 3 rakamla ifade edilir. (örnek M082).  

 

(b) Seyir Seviyesi (Maksimum 5 Karakterli )  

Uçulmakta olan yolun tamamı veya ilk bölümü için planlanan seyir seviyesi, aşağıdaki 

dört terimlerle belirtilir:  

• Uçuş seviyesi (Flight Level), F’yi takiben 3 rakamla ifade edilir (örnek F085, F330 ), 

• İrtifa (Altitude) feet’ in yüz katlarıyla A’yı takiben 3 rakamla ifade edilir (örnek A045, 

A100), 

• Standart Metrik Seviye metrenin ondalığı ile S’yi takiben 4 rakamla ifade edilir (örnek 

S1130)  

• İrtifa metrenin ondalığı ile M’yi takiben 4 rakamla ifade edilir, (örnek M0840 ),  

 

Bu terimlerin haricinde kontrolsüz VFR uçuşlar, VFR harfleri ile ifade edilir.  

(c)Yol ( Hız, Seviye Ve / Veya Uçuş Kurallarındaki Değişiklikler Dahil ) 

Uçuşun IFR veya VFR olmasına bakılmaksızın FPL yol hanesinde aşağıda açıklanan 

yol ve nokta unsurları bir NOKTA bir YOL olacak şekilde birbirini takip eden  biçimde yer 

alacaktır.  

IFPS, yolda verilen bilgiyi kullanarak tüm uçuşun profilini hesaplar talep edilen yolun; 

zaman, seviye tahditlerine ve RAD (Route Availability Document - Rota Kullanılabilirlik 

Dokümanı) dokümanındaki tahditlere, bunun yanında 8.33KHZ ve RVSM tahditlerine göre 

yolu kontrol eder.  

Aşağıda (1)’ den (7)’ e kadar verilen düzenlemeler ile her yardımcı madde arasına 

sadece bir boşluk bırakılarak yol yazılır. 

 

(1) ATS Yolu ( 2 den 7 Karaktere kadar )  

ATS Yolu, hava trafik hizmetlerinin sağlanması için gerekli olan trafik akışını 

yönlendirmek için tasarlanmış belirli bir rotadır. Türk hava sahasında tesis edilmiş ATS 
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Yolları TÜRKİYE AIP ENR 3 ATS Routes bölümünde yer almaktadır. (Örnek: UM854, 

M854, UA4, A4) 

Tanımlanan ATS yolları dışındaki uçuşlar, eğer uçuş yapılacak rota üzerinde tanımlı 

herhangi bir ATS yolu bulunmuyorsa; her iki nokta coğrafi koordinatlarla veya bearing ve 

mesafe ile belirtilmedikçe, birbirini izleyen noktalar arasına DCT (Direct) ibaresi konulur.    

(Ülkemizde TMA dışında DCT uygulaması yoktur.)  

 DCT limitlerine RAD dokümanı Apendix 4’den ulaşılabilir. Belirli bir hava sahasında 

uygulanacak olan maksimum DCT uygulamasının mesafesine (NM-Nautical Mile cinsinden) 

ilgili ulusal otorite karar verir. 

İki nokta arasında DCT kullanımı IFPS tarafından kontrol edilir. Bir noktanın; bir 

havayolu ya da SID (Standart Instrument Departure-Standart Aletli Kalkış) / STAR (Standart 

Instrument Arrival-Standart Aletli İniş) ile bağlantısı olmadığı durumlarda DCT kullanımı 

önerilir. 

IFPS FPL’ nin yol kısmında verilmiş olan noktalar arasındaki yol göstergelerinin 

NMOC veri tabanından doğruluğunu kontrol eder, takiben otomatik işleme yapılamazsa IFPS 

görevlisinin manüel işlemine alınır. 

FPL’ nin yolu, yol göstergesi ile başlıyorsa/bitiyorsa, IFPS yolun başlangıç/bitiş 

noktalarına karar vermek için bir algoritma kullanır.  

FPL’ nin yolunda, iki yol göstergesinin arasına bir kesişme noktası girilmemişse, bu 

iki yol arasındaki noktaları kontrol eder ve otomatik olarak girer.  

İki yol arasında bağlantı kuracak bir nokta bulamazsa IFPS çalışanına MAN işlenmek 

üzere gönderir. Eğer iki nokta arasına DCT yazılmışsa ve bu noktalar arasında kullanılabilir 

bir yol varsa, IFPS bu yolu otomatik olarak noktalar arasına girer ve DCT göstergesini 

kaldırır. 

IFPZ içinde IFPS, terminal sahasına standart ve uygun bir biçimde girmeyi/çıkmayı 

mümkün kılan, noktalarla başlayan ve biten bir yol talep etmektedir. Eğer bir meydan için 

yayınlanmış TP(terminal prosedürleri), SID’ ler ya da STAR’ ler yoksa; bu meydana iniş ve 

kalkışlarda, o meydanın DCT limitleri içinde, meydanı en yakın hava yoluna 

bağlayacaklardır. SID / STAR 5 ya da 7 karakterden oluşur. (Örnek: ILHAN1A, BAKIR1A, 

GURBU1E, KUBER1E, HAY1A, HAY1E) 

(2) Önemli Noktalar ( 2 den 11 Karaktere kadar)  
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- 2 ya da 3 karakterli SSY cihaz tanıtma kodları. (Örnek: SE, BAG, BUK, BKZ, 

MEN, AYT, ADA, GAZ, EKI) 

- 5 karakterli yol noktaları (Çeşitli ulusal ve uluslararası dokümanlarda aynı anlama 

gelecek şekilde waypoint, significant point ya da reporting point olarak 

adlandırılırlar.). Yol noktaları saha seyrüseferi rotasını veya saha seyrüseferi kullanan 

bir uçağın uçuş yolunu tanımlamak için kullanılan belirli bir coğrafi konumdur. 

TÜRKİYE AIP ENR 4.4 bölümünde Türk hava sahasında tesis edilmiş yol noktaları 

görülebilir. (Örnek: ABDIK, ABASI, ILHAN, KUBER, PETAR, BAKIR) 

 

ICAO tarafından yayınlanmamış seyrüsefer noktaları IFPS tarafından kabul edilmeyecektir. 

Şayet tanıtma kodu olmadığı belirlenmişse aşağıdaki usullerden biriyle noktalar verilir:  

- Sadece derecelerle (7 karakterli ) : Derecedeki enlemi belirten 2 rakam ve takiben 

“N” (Kuzey) veya “S” (Güney) harfleri, daha sonra derecenin boylamını tanımlayan 3 

rakam ve takiben “E” (Doğu) veya “W” (Batı) konularak belirtilir. Gerekli olduğu 

yerde, sıfır koyarak rakamların düzgün sayısı belirtilir. (Örnek 46N078W).  

- Dereceler ve dakikalarla (11 Karakterli ) : Dört rakamla belirtilen enlemin derece 

ve bunun ondalığı olan dakika birimlerini “N” (Kuzey) veya “S” (Güney) takip etmeli; 

5 rakamla tarif edilen boylamın derece ve onun ondalığı olan dakika birimlerini ise, 

“E” (Doğu) veya “W” (Batı) takip edecek şekilde noktalar verilir.  Gerektiğinde, sıfır 

koyarak rakamların düzgün sayının belirtiniz. (Örnek:4620N07805W).  

- Referans noktasına göre bearing ve mesafe: Referans noktasının tanıtması, ondan 

sonra; 3 rakamdan oluşan ve noktaya göre verilen manyetik derece bearing ’i, daha 

sonra, noktaya göre verilen ve 3 rakamla ifade edilen mesafe, deniz mili (NM) olarak 

yazılır. (Örnek “VOR BAG” tanımlanmasından manyetik 180 derece ve 40 NM 

mesafede olan nokta “BAG180040” şeklinde ifade edilir ).   

 

(3) Seviye veya Hızdaki Değişiklik (Azami 21 Karakterli )  

Yukarıda madde (2)’de tam olarak tanımlanan noktada, planlanan bir seviye veya bir hız 

değişikliği; aralarında boşluk bırakmaksızın bir kesme işaretini takiben her iki normal hız ve 

normal seviye yazılarak gösterilir. Aralarında sadece birinin değeri aynı kalsada değişiklik 

yapılacaktır.(Örnek: BAG/N0240F170    KUBER/N0420F330   2815N04020E/N0500F350)
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(4) Uçuş Kurallarındaki Değişiklik (Azami 3 Karakterli)  

Planlanan uçuş kural değişikliği, uçuş kuralının değiştirileceği noktayı takiben / işareti, hız ve 

seviye göstergelerinden sonra bir boşluk bırakılarak; eğer IFR iken VFR olduysa: VFR eğer 

VFR iken IFR olduysa: IFR  

Örnek: …BAG VFR DCT BUK….             …BAG/N0284F150 IFR UG8…. 

 

(5)Stay (Kalma) Göstergesi (Azami 10 karakterli) 

IFPS tarafından, bir uçuşun önceden belirlenmiş aktiviteler sırasında (eğitim uçuşu 

havada yakıt ikmali, fotoğraf çekimi gibi) geçireceği zamanı, FPL‘ inyolu üzerinde 

gösterebilme özelliği olan STAY göstergesi geliştirilmiştir. 

Bir uçuş belirli bir sahada özel bir aktivite gerçekleştirecekse, buradaki kalış süresi  (4 

rakamlı) FPL’ in yolunda şu şekilde gösterilir:  FPL’ in yolunda (15.hane) aktivite sahasına 

giriş/çıkış noktaları arasına STAY/ ve kalış süresi yazılır. STAY sahasındaki aktivitenin ne 

olduğu da 18.hanede (diğer bilgiler) STAYINFO/ göstergesinden sonra açıklanır. 

Örnek:  N0240F320…. WAL STAY1/0100 DCS …. 

18.hane (diğer bilgiler) kısmında yer alan açıklaması: 

STAYINFO1/AIR REFUELING BTN WAL AND DCS POINT. 

Şartlar:   

• STAY göstergesi sadece yoldaki özel aktiviteler için kullanılır.   

• STAY göstergesi tamamı IFPZ içindeki uçuşlarda kullanılır.   

• STAY de verilen zaman, uçuşun toplam EET sinden daha az olmalıdır.   

• STAYINFO numaraları 1-9 arası verilebilir.  

 

(6)GAT – OAT Geçişler (Azami 3 karakterli) 

Uçuş esnasında sivil ATC kural ve prosedürlerinden askeri ATC kural ve prosedürlerine geçiş 

durumunu belirtmek için kullanılır.  Geçişin yapılacağı noktadan sonra bir boşluk bırakılarak 

ilgili terim (GAT yada OAT) girilir. (Örnek: N0400F330……..NTM OAT TB6 ….) 

 

(7) Seviye Bloklama (Azami 23 karakterli) 
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Askeri uçuşlarda birden fazla uçuş seviyesini bloke etme isteğini belirtir.  

(Örnek-1: KUBER/N0400F250B280, 3652N03318E/N0400F250B280) 

(Örnek-2: -N0400F250 ………………. MUT/ N0400F250B280 R55 AYT……………) 

İkinci örneğimizdeki uçuş ile MUT noktasında, FL250 - FL280 seviyeleri arasını bloklama 

amaçlanıyor. 

Madde 16 - Gidiş Havaalanı Ve Toplam Tahmini Kat Ediş Süresi Ve Yedek Gidiş 

Havaalanları 

-Gidiş Havaalanı ve toplam tahmini kat ediş süresi (8 karakterli), 

Doc 7910, Yer Göstergesi Kılavuzunda belirtilen dört harfli ICAO yer göstergesini 

girilir;  

Veya ilgili yer için hiçbir yer göstergesi belirlenmemişse, ZZZZ girip Madde 18’de DEST/’i 

takiben ilgili havaalanının ismini ve konumunu yazılır. Eğer iniş noktası havaalanı değilse 

uygun bilgiler (iniş noktası koordinatı, coğrafi yer ismi vb.)Madde 18’de DEST/’i takiben 

yazılır. 

Sonra, boşluk bırakmadan toplam tahmini kat ediş süresi (EET) dört haneli olarak 

yazılır.  

Not: Uçuş esnasında uçuş planı gönderen bir hava aracı için toplam tahmini kat ediş süresi 

güzergah üzerindeki ilk noktayı kat ediş zamanından uçuş planının nihayete ereceği son 

noktaya kadar olan tahmini süredir.   

-İniş Yedek Havaalanı: 

Yedek havaalanlarını Doc 7910 Yer Göstergesi Kılavuzunda belirtildiği gibi dört 

haneli ICAO Yer Belirtme Kodlarını aralarına bir boşluk bırakarak girilir,  

Veya İlgili havaalanı için herhangi bir yer göstergesi belirlenmemişse ya da iniş noktası 

havaalanı değilse,    

ZZZZ girip Madde 18’de ALTN/’yi takiben ilgili yedek havaalanının ismi, yeri yazılır. 

Madde 18 - Diğer Bilgiler 
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Bu madde altında aşağıda belirtilmeyen hatalı kodlamaların yapılması halinde girilen 

veriler sistem tarafından reddedilebileceği gibi yanlış değerlendirilebilir ya da veriler 

kaybolabilir.   

Tire “-“ ve kesme “/” işaretleri bu madde de yalnızca belirtildiği şekilde 

kullanılmalıdır. Başka bir bilgi yoksa 0 (sıfır) yazılır, 

Diğer önemli bilgiler aşağıdaki tanıtıcı gruplarıyla gösterilmektedir:  

STS/ :Tamamı veya bir kısmı IFPZ içinde gerçekleşecek olan IFR/GAT uçuşlarda özel 

statülü olanlar için, FPL’ in 18. (diğer bilgiler) hanesinde STS göstergesi kullanılır.  

ATS tarafından özel işleme tabi tutulan (ATFM uygulamalarından otomatik olarak 

muafiyet verilen) uçuşlar için aşağıdaki kodlar kullanılacaktır: 

ALTRV      : İrtifa tahsisine göre yapılan uçuş için;  

ATFMX    : İlgili ATS otoritesi tarafından ATFM koşul ya da önlemlerinden muaf 

tutulması onaylanmış hava aracı için;  

FFR            : Yangınla mücadele amacıyla;  

FLTCK      : Seyrüsefer Yardımcı cihazları kalibrasyonlarının yapılması için (uçuş 

kontrol);   

HAZMAT  : Tehlikeli madde taşıyan hava aracı için;   

HEAD        : Devlet Başkanı taşıyan hava aracı için;   

HOSP         : İlgili Tıp makamlarınca tasdiklenmiş tıbbi hizmet gerekçeli uçuşlar için;  

HUM          : İnsani yardım amaçlı uçuşlar için;  

MARSA     : Askeri hava araçlarının havada ayrıştırmasının sorumluluğunun askeri 

bir birim                              tarafından üstlenildiği uçuşlar için;   

MEDEVAC : Hayatta kalma mücadelesi veren kritik durumdaki insanlara yönelik 

düzenlenecek acil bir tıbbi tahliye amacıyla;   

NONRVSM : RVSM hava sahasında uçacak ancak RVSM uçuş kabiliyeti bulunmayan                         

hava araçları için ;   

SAR             : Arama ve Kurtama görevine yönelik uçuşlar için;  
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STATE     : Askeri, gümrük, polis ve orman hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen 

uçuşlar için.   

Örnek: STS/NONRVSM STATE 

Bir yada daha fazla sayıdaki STS göstergeleri STS/ sekmesinden sonra aralarda birer boşluk 

bırakılarak sıralanır. 

PBN/ RNAV ve/veya RNP kabiliyetlerinin belirtilmesi. Aşağıdaki kodlar kullanılarak, toplam 

karakter sayısı 16’yı aşmayacak şekilde azami 8 giriş yapılabilir. 

RNAV Özellikleri  RNP Özellikleri 

A1 RNAV 10 (RNP 10)  L1 RNP 4 

   

B1 RNAV 5 izin verilen tüm sensörler  O1 Basic RNP 1 izin verilen tüm sensörler 

B2 RNAV 5 GNSS  O2 Basic RNP 1 GNSS 

B3 RNAV 5 DME/DME  O3 Basic RNP 1 DME/DME 

B4 RNAV 5 VOR/DME  O4 Basic RNP 1 DME/DME/IRU 

B5 RNAV 5 INS veya IRS   

B6 RNAV 5 LORANC  S1 RNP APCH 

  S2 RNP APCH ile BARO-VNAV 

C1 RNAV 2 izin verilen tüm sensörler   

C2 RNAV 2 GNSS  T1 RF ile RNP AR APCH (özel 

yetkilendirme gerektirmektedir 

C3 RNAV 2 DME/DME  T2 RF olmadan RNP AR APCH (özel 

yetkilendirme gerektirmektedir) 

C4 RNAV 2 DME/DME/IRU   

   

D1 RNAV 1 izin verilen tüm sensörler   

D2 RNAV 1 GNSS   

D3 RNAV 1 DME/DME   

D4 RNAV 1 DME/DME/IRU   

 

NAV/ İlgili ATS otoritesi tarafından bilinmesine ihtiyaç duyulan, PBN/ kısmında belirtilen 

özellikler haricindeki seyrüsefer cihazlarına ilişkin önemli verileri kapsamaktadır. Bir ya da 
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daha fazla sayıdaki GNSS kabiliyetleri araya bir boşluk bırakılarak NAV/ sekmesinden sonra 

belirtilmelidir. Örneğin, NAV/GBAS SBAS. Ayrıca gerekmesi halinde, IFPS Kullanıcı 

Kılavuzunda ve Türkiye AIP’sinde belirtildiği üzere, RNAVX ya da RNAVINOP 

tanımlamaları da girilebilir.    

COM/ Madde 10a’da betimlenmemiş kabiliyetler ya da muhabereye dayalı uygulamaları 

nitelendirir. Örneğin, 8.33 MHZ iletişim kabiliyeti mevcut değilse IFPS Kullanıcı Kılavuzu 

ve Türkiye AIP’sin de belirtilen şekilde EXM833 tanımlaması girilebilir.  

Örnek: COM/EXM833 

DAT/ 10a’da betimlenmemiş kabiliyetler ya da uygulamaları nitelendirir. Örneğin, CPDLC 

kabiliyeti yok ise IFPS Kullanıcı Kılavuzunda belirtilen şekilde CPDLCX tanımlaması 

girilebilir.  

SUR/ Madde 10b’de tanımlanmamış olan gözleme dayalı uygulamalar ve kabiliyetleri kapsar.  

DEP/ Madde 13’e ZZZZ girilmesi halinde Kalkış havaalanının ismi ve konumu ya da Madde 

13’e AFIL girilmesi halinde tamamlayıcı uçuş plan verilerinin tedarik edilebileceği ilgili ATS 

birimi tarafından AIP’ de yer almayan havaalanları için aşağıdaki şekilde yer bilgileri 

girilecektir:   

Enlem verisi derece ve dakika cinsinden 4 haneli ve ondalıklı sayısal bir ifadeyle 

belirtilecek olup, sayısal veri ilgili yönü tanımlayacak şekilde Kuzey (N) ya da Güney (S) 

imleçleriyle devam edilecektir. Söz konusu enlem veri tanımlaması ardından gelen boylam 

bilgisi ise dakika cinsinden beş haneli ve ondalıklı sayısal bir ifadeyle devam edecek, söz 

konusu sayısal ifade yön belirten Doğu (E) ya da Batı (W) imleçleriyle sona erecektir. Tüm 

sayısal haneler boşluk bırakılmaksızın doldurulmalıdır, bu nedenle gerektiğinde ilgili hanelere 

sıfır rakamı girilmelidir.   

Örnek: 4620N07805W (Toplam 11 karakter)   

Veya Hava yolu üzerindeki önemli bir noktaya göre açısal yön tayini (bearing) ve söz 

konusu noktadan uzaklık tanımlamasının kullanılmasında aşağıdaki yöntem izlenecektir;   

Önemli referans noktasının belirlenmesi, ardından 3 haneli sayısal değer şeklinde ifade edilen 

manyetik derece cinsinden açısal değer verisi, ardından ilgili noktadan uzaklığı Deniz Mili 

(NM) cinsinden ifade eden 3 haneli sayısal değer. Yüksek irtifalarda manyetik değerlerin 

kullanımının ilgili otorite tarafından uygun görülmemesi halinde gerçek derece değerleri 
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kullanılabilir. Söz konusu 3 haneli boşlukları gerekmesi halinde sıfır eklemek suretiyle 

tamamlanır. Örneğin, “DUB” VOR’ sinden 180 derece manyetik açıyla 40 NM uzakta olan 

bir nokta, DUB180040 olarak tanımlanmalıdır.    

Veya Rotanın ilk noktası (isim veya LAT/LONG) ya da hava aracı bir havalimanından 

havalanmamışsa ilgili marker radyo beacon kodu kullanılacaktır.              

DEST/Madde 16’ya ZZZZ girilmesi durumunda, İniş havaalanının ismi ve konumu ilgili 

AIP’ de İniş havaalanı yer almıyorsa, yukarıdaki DEP/ bölümünde açıklandığı şekilde, rota 

üzerindeki önemli bir noktaya göre açısal yön tayini (bearing) ve söz konusu noktadan uzaklık 

tanımlamasını kullanılır ya da konumu LAT/LONG verisi şeklinde düzenlenir.   

DOF/ 6 haneli olarak belirtilen havaalanından kalkış tarihi (YY yıl, MM ay, DD, gün 

sırasıyla)   

Örnek: DOF/170823 

REG/ Hava aracının Madde 7’deki tanımlamasından farklı ise söz konusu hava aracının 

uyruğu ya da tescil kodu.  

Örnek: REG/TCLAC 

EET/ Bölgesel seyrüsefer anlaşmaları ya da ilgili ATS otoriteleri tarafından aksi 

belirtilmedikçe kalkıştan itibaren önemli referans noktalarına ya da FIR sınır tanımlama 

noktalarına kadarki toplam tahmini kat ediş süresi.   

Örnek: EET/CAP0745 XYZ0830  

       EET/EINN0204   

SEL/ SELCAL kodu kullanma kabiliyetine sahip hava araçları için.   

TYP/ Madde 9’a ZZZZ girilmesi durumunda, hava araçlarının sayısı gerekmesi halinde 

öncelikle belirtilmek ve bir boşlukla ayrılmak suretiyle ilgili hava aracının/araçlarının tipleri.  

Örnek: TYP/2F15 5F5 3B2  

CODE/ İlgili ATS otoritesi tarafından ihtiyaç duyulması halinde hava aracı adreslemesi (sayı 

ve harf kodlamalarından müteşekkil altı haneli on altılı karakter kullanılarak) Ör: ICAO 

tarafından verilmiş en düşük hava aracı adresleme kodu “F00001”dir.   
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RVR/(Runway Visual Range - Pist Görüş Mesafesi)Uçuş için gerekli en düşük RVR 

gereksinimi. İniş RVR bilgisi, düşük görüş şartlarının olduğu durumlarda kullanılır ve 

meydanlara yaklaşma (varış) kapasitesini etkilemektedir.18.hanede RVR göstergesinin 

takiben o uçuş için RVR değerinin metre cinsinden 3 rakamla gösterilecektir. 

Örnek: RVR/250 

DLE/ Yoldaki gecikme ya da bekleme; muhtemel gecikmenin yaşanacağı önemli referans 

nokta ya da noktaları girilir, ardından olası gecikme süresini saat (hh) ve dakika (mm) 

cinsinden dört haneli şekilde belirtilir.  

 Örnek: DLE/MDG0030   

OPR/ Madde 7’de belirtilen hava aracını işleten kuruluşun ICAO kodu ya da ticari ismi.  

Örnek: OPR/DHMİ 

ORGN/Bir uçuş planının hangi kaynak (orijin) tarafından çekildiğini göstermek ve 

gerektiğinde ilgili ATS ünitelerinin uçuş planını düzenleyen kaynakla bağlantı kurabilmeleri 

için uçuş planını düzenleyen birimin AFTN ya da SITA adresi belirtilir. 

Örnek: ORGN/LTACZPZX 

PER/ İlgili ATS otoritesince gerekmesi halinde, Hava aracı performans verisinin PANS-OPS 

(Hava Seyrüsefer Hizmetleri – Hava aracı Uygulamaları), Doc 8168 Cilt – I Uçuş Usulleri 

kısmında belirtildiği üzere tek bir harfle gösterilmesi.    

ALTN/ Madde 16’ya ZZZZ girilmesi halinde yedek gidiş havaalanlarının isimleri. Yedek 

havaalanları ilgili bilgi AIP’ de yer almıyorsa, yukarıdaki DEP/ bölümünde açıklandığı 

şekilde, rota üzerindeki önemli bir noktaya göre açısal yön tayini (bearing) ve söz konusu 

noktadan uzaklık tanımlamasını kullanılır ya da konumu LAT/LONG verisi şeklinde 

düzenlenir.    

RALT/ Yol üzerinde belirlenmiş yedek havaalanları. Doc 7910 Yer Kodları Kılavuzunda 

belirtilen dört haneli ICAO kodları ya da eğer herhangi bir kod tahsisi yapılmamışsa, yedek 

havaalanlarının isimleri belirtilecektir. Söz konusu havaalanları ilgili bilgi AIP’ de yer 

almıyorsa, belirtilecek konumların LAT/LONG bilgileri ya da yukarıdaki DEP/ kısmında izah 

edildiği üzere önemli bir referans noktasına olan açısal konumlamalarıyla mesafe verilerinden 

istifade edilebilir.             
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TALT/ Yedek Kalkış (take off) Havaalanları. Doc 7910 Yer Kodları Kılavuzunda belirtilen 

dört haneli ICAO kodları ya da eğer herhangi bir kod tahsisi yapılmamışsa, doğrudan yedek 

kalkış havaalanının ismi belirtilecektir. Söz konusu havaalanları ilgili bilgi AIP’ de yer 

almıyorsa, belirtilecek konumların LAT/LONG bilgileri ya da yukarıdaki DEP/ kısmında izah 

edildiği üzere önemli bir referans noktasına olan açısal konumlamalarıyla mesafe verilerinden 

istifade edilebilir. TALT, bir havaalanından kalkış yapan hava aracının kalkıştan kısa bir süre 

sonra acil bir durum nedeniyle iniş yapmak durumunda kalması ve bu esnada kalkış yapılan 

havaalanına geri dönmenin herhangi bir sebepten dolayı mümkün olmadığı durumlarda iniş 

için belirlenen yedek havaalanıdır. 

RIF/ Değiştirilmiş Varış havaalanı yolu; yol ayrıntıları ilgili varış havaalanlarının dört haneli 

ICAO koduyla birlikte girilmelidir. Değiştirilmiş olan rota için uçuş esnasında yeniden 

müsaade alınmalıdır. (RIF uygulaması ile yakıt kullanımının en uygun düzeyde olması 

amaçlanır) 

Örnek: RIF/DTA HEC KLAX  

RIF/ESP G94 CLA YPPH  

RMK/ İlgili otorite ya da ATS ünitelerince bilinmesi gerekli diğer bilgiler açık metinde 

yazılabilir.  ATS birimlerinin bilgisine sunulmak üzere girilecek diğer özel bilgiler RMK/ 

sekmesinden sonra kullanılacaktır.  RMK/ göstergesi sonrası / ya da – işareti kullanılmaz. 

IFPS fazladan kullanılan bu işaretlerden sonraki bilgiyi göz ardı eder ve bu durum uçuş 

bilgilerinden bazılarının kaybolmasına neden olabilir. Bu alanda uçuş planlarında kullanılan 

maksimum karakter sayısı 2100 geçilmemek kaydıyla karakter sınırlaması yoktur. 

RFP/Uçuş öncesi (EOBT öncesindeki 4 saatlik süre içinde) aşamada yeni bir uçuş planı ile 

alternatif bir rotanın oluşturulduğunu bildirmek için kullanılacaktır. RFP alt başlığının 

kullanılabilmesi için bir önceki FPL başarılı bir şekilde CNL edilmelidir. 

RFP, ardından bir '/' ile ardından Q ve yenilenen rota sayısını belirtmek için 1'den 9'a kadar 

bir sayı ile belirtilecektir. 

Örnek: 

İlk kez değiştirilmiş FPL - Madde 18: Diğer Bilgiler – RFP/Q1  

İkinci kez değiştirilmiş FPL - Madde 18: Diğer Bilgiler – RFP/Q2 
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STAYINFO/   Yol üzerindeki STAY bilgisi açıklaması. (Madde 15 – Uçuş Hızı, Seviye, Yol 

kısmında detaylı anlatılmıştır.) 

EUR/PROTECTED Uçuşla ilgili bilgilerin sadece ilgili ünitelere duyurusu yapılan, güvenlik 

açısından kritik uçuşlar.  

NOT-1 

Eğer IFPS’ ye gönderilen uçuş planlarının 18. Hanelerinde STS/, NAV/, COM, DAT/, SUR/, 

EET/, TYP/, DLE/, ALTN/, RALT/, TALT/, RMK/,RIF/ alt başlıklarında yineleme yapılırsa 

IFPS aynı alt başlık yinelemelerini tek bir alt başlık altında toplar. Tek bir alt başlık altında 

toplanan bilgiler aralarında boşluk bırakılarak sıralanır. 

Örnek: 

 IFPS giriş: -18/STS/STATE STS/ATFMX  

 IFPS çıkış: -18/STS/STATE ATFMX 

NOT-2 

Eğer IFPS’ ye gönderilen uçuş planlarının 18. Hanelerinde DEP/, DEST, DOF/, OPR/, RVR/, 

SEL, REG/, PBN/, CODE/, ORGN/, PER/, RFP/ alt başlıklarında yineleme yapılırsa uçuş 

planı otomatik olarak işlenmez ve manüel işlem yapılmak üzere IFPS görevlisine sunulur. 

 

NOT-3 

-ORGN/ -IFP/ -AWR/ -SRC/ -DOF/ alt başlıkları, IFPS tarafından dağıtımı yapılan 

mesajlarda mesajın işlenmesinden sonra IFPS tarafından mesaja eklenebilir. 

NOT-4 

EUR/PROTECTED haricindeki 18. Madde alt başlıkları CHG mesajı ile kaldırılabilir. 

NOT – 5 

IFPS’ den Yeni Yol Talep Etme (IFPS REROUTE ACCEPTED)  

FPL yol hanesinde düzeltme\değişiklik gerekli ise: IFPS tarafından bu düzeltme\değişiklik 

işleminin yapılabilmesini sağlamak için, mesaj orijini IFPS’ e düzeltme\değişiklik yapma 
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yetkisi vermek istediğinde;  RMK/ (göstergesine) IFPS REROUTE ACCEPTED ifadesini 

yazması durumudur.   

FPL’ nin yolunda veya uçuş seviyesinde büyük değişiklikler yapılması söz konusu olduğu 

durumlarda, IFPS, mesaj orijini ile gerekli değişiklikleri koordine etmeyi deneyecektir (örnek; 

telefon ile). Mesaj orijinine ulaşılamadığı durumlarda ise REJ mesajı gönderir.  

 IFPS tarafından yeni (farklı) yol yazımı durumunda, diplomatik permi (müsaade) gerektiren 

özel uçuşlar ve askeri uçuşlara özellikle dikkat edilecektir. FPL kabul eden IFPS, transit geçiş 

permi konusu ile ilgilenmez. Bu gibi permi talepleri işleticisi tarafından doğrudan ilgili 

otoritelere yapılmalıdır. Diplomatik ya da transit geçiş müsaadelerinden dolayı yeni yol 

yazımını kabul etmeyen FPL orijinleri IFPS REROUTE ACCEPTED ifadesini 

kullanmamalıdırlar. 

Madde 19 – Ek Bilgi 

Bir ATS Biriminin ihtiyaç duyması halinde, uçuş için doğru ek uçuş plan bilgisinin bulunması 

şarttır. Ek uçuş planı bilgilerinin, ilgili Devletlerin şartlarına göre her zaman mevcut olmasını 

sağlamak, hava aracı operatörünün sorumluluğundadır. 

IFPZ içinde uçan IFR / GAT uçuşlarının veya bunların bir bölümünün ek uçuş planı 

bilgilerinin IFPS' ye bir uçuş planında veya ilgili mesajda gönderildiği durumlarda, IFPS bu 

bilgiyi kabul edecek ve bilgileri IFPS veri tabanında saklayacaktır. 

Örnek: 

E/0430 P/89 R/UV S/PDM J/LFU D/4 160 C ORANGE A/WHITE WITH GREEN TAIL 

N/EXTRA POLAR SURVIVAL EQUIPMENT CARRIED C/WILKINSON 

 

Ek bilgi alt alan bilgisi bir uçuş planında veya ilgili mesajda IFPS'e gönderildiğinde, bu bilgi 

uçuş planı çıktı mesajında yer almayarak IFPS veri tabanında saklanır. IFPS tarafından tutulan 

alt alan bilgisi, bir RQS mesajı aldıktan sonar kullanılabilir hale getirilir.  

 

 

5. UÇUŞ PLANI ADRESLEME: 

5.1 IFR/GAT Uçuşların Uçuş Planlarını Adresleme 

 IFPZ içindeki bir havaalanından ayrılan IFR/GAT uçuşlarına ait uçuş planları ve 

ilişkili mesajlar, eğer ilgili devlet tarafından yetkilendirilmiş ise, gidiş havaalanındaki ARO 
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(Air Traffic Services Reporting Office-Hava Trafik Hizmetleri Raporlama Ofisi) aracılığıyla 

değil doğrudan IFPS' e gönderilecektir. 

 Uçuş planını veya ilişkili mesajları doğrudan IFPS' ye göndermeyi başaramayan 

(örneğin AFTN veya SITA terminali olmayan) AO'lar kalkış havaalanının ARO' suna uçuş 

planı mesajlarını gönderir. 

 İlgili AO veya temsilcileri tarafından ARO' ya sunulan IFPZ içerisinde uçuş yapmak 

isteyen IFR / GAT uçuşlara veya bu uçuşların bacaklarına ilişkin herhangi bir uçuş planının 

veya ilişkili mesajların işlenmesi için IFPS' ye sunulmasını sağlamak ARO 'un 

sorumluluğundadır. 

AO'lar uçuş planının veya ilgili mesajın daima direkt olarak IFPS' ye veya kalkış 

havaalanında ARO' ya (sadece birine) gönderilmesini sağlar. 

Türk hava sahasından transit geçen veya Türkiye’deki bir meydandan kalkan ya da 

Türkiye’de bir meydana inen veya Türkiye’deki iki meydan arasında icra edilen tüm 

IFR/GAT uçuşlar için uçuş planları IFPS’ ye sunulmalıdır. 

IFPS tamamı VFR koşullar altındaki uçuşları işleme koymamakla birlikte; IFR/VFR 

gibi karışık uçuşlarda, uçuşun sadece IFPZ içindeki IFR bölümünün işlenmesinden 

sorumludur. Uçuşun geriye kalan VFR kısmının dağıtılmasından (ek adresleme yoluyla -ek 

adresleme fonksiyonu ileride anlatılacaktır-) mesaj orijini sorumludur. 

Sivil kurallar ve prosedürler altında IFPZ içinde gerçekleştirilecek IFR/GAT askeri 

uçuşlar FPL’ in işlenmesi için IFPS e sunacaklardır. 

IFPS OAT kapsamı altında gerçekleşen uçuşlarla ilgili mesajları işleme koymaz. 

Ancak OAT/GAT karışımı uçuşlar IFPS’ e sunulacak olup, bunun sadece GAT kısmı 

değerlendirilecektir. OAT kapsamındaki adresleme sorumluluğu mesaj orijinine aittir. OAT 

bölüm (ler) için, ek adres fonksiyonu kullanılmadıkça IFPS in sorumluluğu yoktur. 

 
İlgili IFPS Adresleri aşağıdaki gibidir: 
 
 Brussels (Haren)                 Paris (Brétigny)  
 
AFTN EUCHZMFP  EUCBZMFP  
 
SITA BRUEP7X  PAREP7X 
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 Eğer IFR/GAT bir uçuş planı IFPS’ ye adreslenmeyecekse / adreslenemiyorsa bu 

durumda manüel adresleme yapılır: 

........ZTZX Kontrollü havaalanlarındaki uçuşlar için TWR biriminin yer göstergesi yazılır. 

........ZPZX DEP, DEST, ALTN havaalanı AIS biriminin yer göstergesini yazılır. ATC birimi 

olmayan bir havaalanına veya havaalanından yapılacak uçuşlar için ise sorumlu AIS biriminin 

yer göstergesini yazılır 

LTACYWYX Türkiye’deki tüm uçuşlarda ADNC (Hava Savunma Bildirim Merkezi) adresi 

adreslemede kullanılır. 

LTAAZQZX Uçuş planlarının (IFR GAT) IFPS adreslerine iletilmemiş olması durumunda 

adreslenecektir. 

5.2 VFR Uçuş Planlarının Adreslenmesi 

........ZTZX Kontrollü havaalanlarındaki uçuşlar için TWR biriminin yer göstergesi yazılır. 

........ZPZX DEP, DEST, ALTN havaalanı AIS biriminin yer göstergesini yazılır. ATC birimi 

olmayan bir havaalanına veya havaalanından yapılacak uçuşlar için ise sorumlu AIS biriminin 

yer göstergesini yazınız 

LTAAZFZX Tüm VFR uçuşlar için; 

LTBBZFZX LTBB FIR bölgesinde uçuş yapan VFR uçuşlar için. 

5.3 Uçuş Kuralı Y veya Z olan ve GAT/OAT Uçuş Geçişleri İçeren Uçuş Planlarının 

Adreslenmesi 

İlgili uçuşun tamamı veya bir bölümü IFPZ içerisinde gerçekleşiyorsa uçuş planının 

IFR / GAT kısmı için uçuş planı IFPS’ ye iletilir. İlgili uçuşun VFR veya OAT kısmı için ek 

adresleme yapılır. 

Eğer uçuş kuralı Y veya Z olan ya da GAT/OAT uçuş geçişleri içeren uçuş planları 

IFPS’ ye adreslemeyecekse, adresleme manüel olarak uçuşun tüm kısımlarını kapsayacak 

şekilde yapılır. 

Not: Kalkış ve iniş meydanı dışındaki bir havaalanında eğitim uçuşu yapılacaksa, Uçuş Planı 

(FPL) eğitim yapılacak havaalanındaki TWR ve AIM/AIS birimlerine de adreslenecektir. 

5.4 Ek Adres Fonksiyonu 
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Ek adres fonksiyonu, uçuş planlarının tüm ATCU’ lar (hava trafik kontrol birimleri) 

için tek kaynaktan sağlanması amacıyla IFPS tarafından geliştirilmiştir. 

IFPZ içinde başlayıp dışında devam edecek ya da IFPZ dışında başlayıp içinde devam 

edecek uçuşlar IFPS’ ye adreslemeli ve IFPZ dışı için ek adres yapılmalıdır. 

Örnek: 

FF EUCHZMFP EUCBZMFP  

230830 EGLLABCU  

AD EGGXZOZX CZULZQZX CYHQZDZX CZBNZZZX CZQXZQZX CZQMZQZX 

KZBWZQZX  

AD KJFKABCU  

(FPL-ABC567-IS  

-B744/H-SDWIRYH/S  

-EGLL1200  

------ ) 

 Bu işlev, IFPZ içinde dağıtılan uçuş planı verileri ile IFPZ' in dışında dağıtılan uçuş 

plan verileri arasındaki tutarlılığın mümkün olmasını sağlayan bir mekanizma sağlar. 

 Bu işlev sadece mesaj gönderen tarafından belirtilen adreslerin AFTN adresleri 

olduğu yerlerde kullanılabilir; SITA adresleri için kullanılamaz. 

 Ek adresleme, IFPS' ye işlenmek üzere gönderilen herhangi bir uçuş planında veya 

ilişkili mesajda kullanılabilir. 

    Ek adresleme işlevi, ICAO ve ADEXP formatında sunulan uçuş planları veya 

ilişkili mesajlar için ve ayrıca NOP (Network Operations Portal-Ağ Operasyon Portalı) 

aracılığıyla sunulan uçuş planları için geçerlidir. 

Ek adres fonksiyonu ile ek adresleme yapılan uçuş planıyla ilişkili diğer ATS 

mesajlarının da ek adreslere dağıtımı IFPS tarafından otomatik sağlanır. Yani uçuş planı ek 

adresle yayınlandığında, sonraki ilgili ATS mesajlarının (CHG, DLA.. vs.) dağıtımı için ek 

adresleme yapmaya gerek yoktur. 

IFPS, uçuş planları ve ilgili mesajları hiçbir yedek meydana (ALTN, RALT, TALT 

)göndermez. Uçuş planı ve ilgili ATS mesajlarının söz konusu meydanlara dağıtımı mesaj 

orijininin sorumluluğundadır. Herhangi bir yedek meydana uçuş planları ve ilgili ATS 

mesajlarının gönderilmesi için mesaj orijini ek adresleme fonksiyonunu kullanabilir. 
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IFPS, sözdiziminin formata uyması dışında, ek adresleme işlevinde sunulan herhangi 

bir adresin doğruluğunu teyit etmeyecektir. 

6. OPERASYONEL YANIT MESAJLARI (ORM - Operational Reply Message) 

Operasyonel Yanıt Mesajları - ACK, MAN, REJ, - bir mesajın göndericisine 

gönderilen, mesajın işlenişinin durumunu belirtmek için IFPS tarafından kullanılmaktadır. 

ORM'leri almama talebinde bulunanlar hariç, tüm gönderenlerin adreslerine ACK, 

MAN, REJ mesajları gönderilir. RPL sisteminde MAN mesajı kullanılmamaktadır. 

 Bir uçuş planını (CHG, DLA, CNL) güncelleyen mesajlar için ACK ORM' leri, 

farklı bir göndericiden bir güncelleme işlendiğinde ilk uçuş planının sunan üniteye de 

iletilecektir. 

 Önemli miktarda zaman geçtikten sonra bir mesaj gönderen kişiye bir ORM 

gönderilmezse, mesaj gönderen orijinal mesaj gönderimini başarısız sayarak mesajın alınmış 

olup olmadığını kontrol etmek için IFPS ile irtibata geçecektir. 

 

6.1 ACK ( Acknowledgement Message - Kabul Mesajı) 

 
 ACK mesajı, IFPS' in gönderilen bir mesajı, mesajın işlenmesi sırasında NM 

tarafından tutulan çevresel verilere karşı başarılı bir şekilde işlediğini gösteren bir araçtır. İki 

tür ACK mesajı vardır: 

1-Otomatik sistem tarafından gönderilebilir, (KISA ACK)  

2-IFPS çalışanı tarafından el ile (MAN) düzeltildikten sonra gönderilebilir. (UZUN ACK). 

 

Örnek: 

Kısa Ack 

-TITLE ACK -MSGTYP IFPL -FILTIM 050903 -ORIGINDT 1103050857 

-BEGIN ADDR          

 -FAC LTACZPZX  

-END ADDR   

-IFPLID BB93842700  

-BEGIN MSGSUM -ARCID CAKM13 -ADEP LTAN -ADES LTAD -EOBT 1050 -

EOBD 110307 -ORGN LTACZPZX -END MSGSUM 

 

Uzun Ack 
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-TITLE ACK -MSGTYP IFPL -FILTIM 240616 -ORIGINDT 1707240612 

-BEGIN ADDR  

       -FAC LTACZPZX 

-END ADDR  

-IFPLID AA66106749 

-MSGTXT (FPL-TUAF933-IM 

-A400/H-SADFGHIRTUWXY/L 

-LIPL0915 

-N0400F300 ADOSA L615 SRN M858 VOG Q984 VAMTU UM984 DIVKO UN975 

BCN 

UM985 VIBAS 

-LEMG0215 LEZL LEAB 

-PBN/A1B1C1D1L1O1S2 DOF/170724 EET/LFFF0015 LECB0050 LECM0140 

OPR/TURKISH AIR FORCE ORGN/LTACZPZX RMK/MDCN FOR LF TUR 5 LE 

TU 02 

17 CONTACT PHONE NUMBER 0090 507 706 9614) 

 

Alınan bir mesaj otomatik olarak başarıyla işlendiğinde veya IFPS personeli tarafından 

manüel müdahaleyi takiben ACK mesajı otomatik olarak IFPS tarafından mesaj orijinine 

gönderilecektir. İkinci durumda, mesaj göndericisi ACK mesajının öncesinde MAN mesajı 

gelir. 

Bir ACK mesajı, "COMMENT" alanlarından birini veya birkaçını içerebilir. Bu, 

mesajın işlenmesiyle bağlantılı olarak bir öğenin mesaj gönderenini bilgilendirmek için 

kullanılır. 

Örnek: 

—COMMENT THE EOBT UPDATE HAS CAUSED AN OVERLAP WITH A FPL 
WITH SAME ARCID AND OVERLAPPING FLYING PERIOD (N34DR LFPB1610 
EDDT0115 DOF/150317)  
—COMMENT THIS FLIGHT MAY REQUIRE SPECIAL HANDLING BY ATC DUE 
TO 8.33 kHz CARRIAGE REQUIREMENTS.  
—COMMENT MANDATORY 8.33KHZ RADIO EQUIPMENT REQUIRED FROM 

01/01/2018. <LIST OF FIRs>FIR MAY REQUIRE 8.33KHZ CARRIAGE BEFORE 

THIS DATE. CHECK AIP/AIC. 
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 Uzun bir ACK alındığında, mesaj gönderen, özellikle gönderilen ACK mesajında 

RMK / IFPSRA bulunduğu durumlarda, IFPS tarafından yapılan değişiklikler için kontrol 

yapacaktır. 

 

6.2 MAN(Manual – Elle Düzeltme Mesajı) 

Mesaj gönderene, gönderilen mesajda hataların tespit edildiğini ve IFPS personeli 

tarafından manuel işleme için sevk edildiğini belirtmek için gönderilen mesaja Manuel 

(MAN) mesajı denir. 

Örnek:  
-TITLE MAN -MSGTYP IFPL -FILTIM 251338 -ORIGINDT 1707251337 
-BEGIN ADDR  
       -FAC LTACZPZX 
-END ADDR  
-BEGIN MSGSUM -ARCID TUAF933 -ADEP LIPL -ADES LHKE -EOBT 1345 
-EOBD 170725 -ORGN LTACZPZX -END MSGSUM 
 

Mesaj orijininin IFPS' den bir MAN mesajı alması durumunda, herhangi bir işlem 

yapması gerekmez ve mesaj orijini, bir ACK veya REJ mesajı alınana kadar o uçuşla ilgili 

başka herhangi bir mesaj göndermez. 

Uçuş planlarında herhangi bir hane ZZZZ ile doldurulduğunda bu mesaj otomatik 

olarak işlem görmeyecek, manüel işleme tabi tutulmak üzere (ZZZZ kullanılan madde ile 18. 

Maddede yer alan bilgiler karşılıklı olarak doğrulanacak/elle düzeltme mümkünse 

düzeltilecek) IFPS görevlisine aktarılacaktır. 

6.3 REJ (Reject -  Red Mesajı) 

Gönderilen mesajın otomatik veya manüel olarak başarılı bir şekilde işlenemediğini ve 

gönderilen mesajın IFPS tarafından kabul edilmediğini ve işlenmediğini belirtmek için mesaj 

gönderene gönderilen red (REJ) mesajıdır. 

 Her REJ mesajı, serbest metin içindeki hataların niteliğini ve ardından hatalı alan 

veya alanları takiben bir hata listesi (en çok 10 olacak şekilde) içermelidir. 

 Reddedilen bir uçuş planına sahip bir uçuş hala işletilecekse, AO ilgili mesajı tadil 

edecek ve yeniden gönderecektir. 

 
 
Örnek: 
 

-TITLE REJ -MSGTYP IFPL -FILTIM 241420 -ORIGINDT 1707241419 
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-BEGIN ADDR  

       -FAC LTACZPZX 

-END ADDR  

-POSRTE N0240F200 TAMER G8 GEM DCT ENFOR 

-ERROR PROF194: EZS W710 VEVEN IS NOT AVAILABLE IN FL RANGE 

F195..F285 

-ERROR PROF194: VEVEN W710 SIV IS NOT AVAILABLE IN FL RANGE 

F145..F285 

-MSGTXT (FPL-KUGU27-IM 

-CN35/M-SDFGHIRTU/C 

-LTCL1430 

-N0240F200 DCT SRT G8 EZS W710 SIV A4 ENFOR W711 TKT 

-LTAW0130 LTAU LTAP 

-DOF/170724 STS/NONRVSM COM/EXM833 PBN/B5) 

 

7. ATS MESAJLARI 

7.1 Değişiklik Mesajı (CHG) 

 
 Daha önce sunulmuş bir uçuş planındaki herhangi bir değişiklik için CHG mesajı 

kullanılır. 

 Bir uçuş planındaki bazı anahtar alanları, mesaj birliği amaçları için kullanıldığından 

değiştirilemez. 

Değiştirilemez bu anahtar alanlar şunlardır: 

- Uçak Tanıtma işareti 

- Kalkış Havaalanı 

- Varış Havaalanı 

- EOBD ( Estimated Off – Block Date - Tahmini Takoz Çekme Tarihi) 

Bu öğelerden herhangi birini değiştirmek için orijinal uçuş planını iptal edilmeli ve 

düzeltilmiş verileri içeren bir uçuş planını yeniden doldurulacaktır. 

  (CHG) mesaj kalıbı aşağıdaki gibidir; 
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‘(‘ parantez işareti ile başlayacak, takiben ‘CHG’ mesaj başlığı, uçak tanıtma işareti, kalkış 

meydan ve EOBT, varış havaalanı, doğru şekilde biçimlendirilmiş Madde 18, değişikliğin 

içeriğini içeren madde 22, ‘)’ parantez işaretiyle bitecektir. 

Örnek: 

(CHG-ABC567-EGLL1500-KJFK-DOF/090503-13/EGLL1545)  

Bu CHG mesajı, gecikme mesajı göndermekle aynı etkiye sahip olacaktır: 

(DLA-ABC567-EGLL1545-KJFK-DOF/090503) 

Bir uçuş planının EOBT’ sini CHG mesajı ile güncellemek mümkündür ve DLA 

mesajı ile aynı işlevi yerine getirir. Ancak CHG mesajı ile aşağıdaki değişiklikler yapılamaz:  

-Bir "Negatif Gecikme ", FPL’ in EOBT sinden önceki bir zamana yeni bir EOBT verilemez. 

–FPL’ in EOBT sinden gelecekte 20 saat sonrasına bir EOBT verilemez.  

- Mesajın işlendiği andaki IFPS sistem zamanı ile karşılaştırıldığında geçmişte olan yeni bir 

EOBT verilemez. 

 

7.2 Gecikme Mesajı (DLA) 

Başarıyla işlenmiş bir FPL’ in EOBT’ si herhangi bir nedenle mevcut EOBT’ den 

daha ileri bir zamanla değiştirilmesi gerektiğinde DLA mesajı yayınlanır. Negatif zamana 

yani mevcut EOBT’ den daha erken bir zamana DLA mesajı çekilemez. Bu durumda mevcut 

FPL iptal edilerek istenilen EOBT’ yi içeren yeni bir FPL IFPS’ e sunulmalıdır. 

IFPZ içinde gerçekleşecek bir IFR/GAT uçuş için IFPS’ e sunulacak DLA mesajında 

gecikme süresi 15 dakikadan fazla 20 saatten az olmalıdır. 

Örnek: 

(DLA-ABC567-EGLL1545-KJFK-DOF/090305) 

NOT: Bir uçuş gecikmesi EOBT' i değiştirdiğinde ve yeni EOBT gece yarısı UTC’ i (00:00) 

geçtiğinde, IFPS bir DLA yerine bir değişiklik mesajı (CHG) kullanılmasını önerir. 

Örnek:  

Sistemde mevcut FPL, DOF / 120615 ile 2300'de EOBT' ye sahiptir. Uçuş planında bir 

gecikme meydana gelir ve bu nedenle yeni planlanan EOBT 01:00 olur, dolayısıyla DOF 

ertesi güne sarkar (ayın 16. günü). Bu durumda CHG mesajı DOF değişimini bildirmek için 

Madde 18'in değişikliği de dahil olacak şekilde aşağıdaki gibi gösterilir: 
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CHG-ABC123-LFPG2300-LFBO-DOF / 120615-13 / LFPG0100-18 / PBN / B2C2S1 DOF / 

120616 REG / FBPCG) 

veya bir DLA: 

 (DLA-ABC123-LFPG0100-LFBO-DOF / 120616)  

 

7.3 İptal Mesajı (CNL) 

 Başarıyla işlenen ve daha sonra iptal edilecek herhangi bir uçuş planının işlenmesi 

için bir Uçuş Planı İptali (CNL) mesajı kullanılmaktadır. 

Örnek: 

(CNL-ABC567-EGLL1500-KJFK-DOF/130503) 

 

7.4 Kalkış Mesajı(DEP) 

 Kalkış havaalanının Ulusal Otoritesi tarafından istendiği durumlarda IFPZ içerisinde 

uçan herhangi bir IFR / GAT uçuşun veya bir bölümünün işleme konması için IFPS'ye bir 

kalkış (DEP) mesajı gönderilmelidir. 

 Gerçek kalkış saati, HHMM biçiminde 4 rakam ile ifade edilecektir. 

Örnek: 

(DEP-ABC567-EGLL1507-KJFK-DOF/130503) 

Önemli NOT: 

Bazen, IFPS’ ye gönderilen ve IFPS tarafından işlenen bir DEP mesajının yanlış olduğu ve 

uçuşun gerçekten kalkış yapmadığı, DEP mesajının iptal edilmesi gerektiği durumlar söz 

konusu olabilir. Bu gibi durumlarda IFPS’ e düz bir metin mesajı gönderilir. IFPS görevlisi 

ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System - Gelişmiş Taktik Akış Yönetim 

Sistemi) ile irtibata geçerek uçuşun etkinliğini iptal etmesini talep eder. ATFCM (Air Traffic 

Flow and Capacity Management-Hava Trafik Akış ve Kapasite Yönetimi) personeli, 

etkinleştirme zamanından bir dakika sonra sistemlerine yeni bir etkinleştirme zamanı 

ekleyecek ve IFPS ile ETFMS arasında EOBT' de bir eşitsizlik yaşanacaktır. Bunu düzeltmek 

için, mesajın göndericisi ile IFPS personeli tarafından temasa geçilir ve her iki sistemde 

tutulan EOBT' leri yeniden düzenleyecek doğru bir EOBT sağlamak için bir DLA mesajı 

göndermelerini önerir. 

 

7.5 İniş Mesajı (ARR) 

 

 IFPZ içerisinde bir IFR / GAT uçuş veya bir bölümü için bir iniş mesajı (ARR) 
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gerektiğinde, uygun hava trafik hizmetleri birimi IFPS' e böyle bir işlem yapması için bilgi 

sunacaktır. 

Örnek: 

(ARR-ABC567-EGLL1400-KJFK2207)  

(ARR-ABC567-EGLL1400-KJFK2207-DOF/090503) 

IFPZ içinde uçan bir IFR / GAT uçuşunun veya bir bölümünün, işlenmiş uçuş planında varış 

havaalanı olarak belirtilenin dışında bir havaalanına iniş (diversion) yaptığı durumlarda, bu 

uçuş, uygun hava trafik hizmetleri birimi tarafından IFPS' e gönderilen bir varış mesajına 

sahip olacaktır. 

Örnek: 

(ARR-ABC567-EGLL-KJFK-BIKF1807)  

(ARR-ABC567-EGLL-KJFK-BIKF1807-DOF/090503) 

Önemli NOT: 

Bir mesaj başlığı olarak 'DIVARR' teriminin kullanılması, tanınmış bir ICAO mesajı başlığı 

olmadığı için IFPS tarafından kabul edilmeyecektir. 

 

7.6 FPL İsteme Mesajı (RQP) 

 Harici bir kullanıcı, IFPZ içerisinde uçan IFR / GAT bir uçuş veya bir bölüm için 

uçuş planı verileri almak istediğinde, RQP mesajını IFPS' e gönderecektir. IFPS, talebe 

uygun, işlenmiş bir uçuş planı mevcutsa (EUR/PROTECTED haricinde), o uçuş planının bir 

kopyasını RQP göndericisine gönderir. 

 

Örnek: 

(RQP-ABC567-EGLL-KJFK-DOF/130503)  

(RQP-ABC567-EGLL1500-KJFK-DOF/130503) 

 

7.7 FPL EK Bilgiler (19.HANE) İsteme Mesajı (RQS) 

 

 Bir ATS birimi, IFPZ içerisinde uçan IFR / GAT bir uçuş veya bir bölüm için ek uçuş 

planı verileri almak istediğinde IFPS' e bir RQS mesajı gönderilmelidir. 

Örnek: 

(RQS-ABC567-EGLL1500-KJFK-DOF/130503) 

 

8. UÇMAKTA OLAN HAVA ARAÇLARI İLE İLGİLİ MESAJ TİPLERİ 
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 IFPS, IFPZ içerisinde uçan IFR / GAT uçuşlara veya bunların bölümlerine ilişkin 

ATC kaynaklarından gelen aşağıdaki mesaj türlerini kabul eder ve işler:  

Havada güncelleme mesajları ile ilgili uçuş türleri şunlardır: 

- Yol, seviye, zaman veya varış havaalanı bakımından önemli bir değişikliği olan uçuşlar. 

- Uçuş tipi / uçuş kuralı veya uçak ekipmanı bakımından FPL' de yer alan uçağa göre önemli 

bir değişikliği olan uçuşlar. 

- İlgili ATC Birimlerinde ayrıntıları olmayan uçuşlar. 

 

 

 

8.1 Havada Doldurulmuş Uçuş Planı Mesajı (AFIL) 

 Havada doldurulmuş uçuş planları (AFIL), ATS birimi tarafından uçmakta olan bir 

uçak adına işlenmek üzere IFPS' ye gönderilen uçuş planlarını temsil eder. 

 

Örnek: 
 
ICAO formatında 
 
(FPL-ABC789-IG  
-BE9L/L-SRGWY/S  
-AFIL1207  
-N0285F230 CPT L9 MALBY  
-EGFF0025  
-DEP/EGTT PBN/B2) 

ADEXP formatında 
 
-TITLE IFPL  
-ADEP AFIL  
-ADES LEMG  
-ARCID ABC987  
-ARCTYP C560  
-CEQPT RWYUSDGH  
-AFILDATA –PTID HIJ –FL F190 –ETO 130106130400  
-EOBD 130106  
-EOBT 1245  
-TTLEET 0119  
-EETPT MOLIN 0119  
-SEQPT C  
-SSRCODE A6034  
-STS STATE  
-PBN B2  
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-WKTRC M  
-FLTRUL I  
-FLTTYP G  
-ALTRNT1 LEGT  
-ROUTE N0350F200 HIJ A857 SVL 

 

8.2 ATC Uçuş Planı Öneri Mesajı (AFP) 

 

 ATC Uçuş Planı Teklif Mesajı (AFP) mesajı, IFPZ içerisinde halihazırda uçuş 

halinde olan IFR / GAT bir uçakla ilgili yeni veya revize edilmiş bilgilerin bulunduğu ATS 

birimi tarafından IFPS' ye sunulacaktır.  

 IFPS tarafından AFP mesajı ile alınan bilgiler, uçuş yönüne göre raporlama 

biriminden (AFP’yi gönderen ATS Birimi) sonra gelen ‘etkilenen ATSU 'lara (AirTraffic 

Services Unit-Hava Trafik Hizmet Üniteleri), AFP olarak verilen kaynaktan ATC Uçuş Planı 

(APL) veya ATC Değiştirme (ACH) mesajı şeklinde dağıtılacaktır. 

AFP, ATC birimi tarafından, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde IFPS' ye gönderilir:  

• Kayıp FPL 

• Yol değişikliği 

• Talep edilen seyir seviyesi değişikliği 

• Uçak tipi değişikliği için 

• Uçuş kuralları değişikliği (IFR/VFR) 

• Uçuş türü değişikliği(OAT / GAT) 

• İniş havaalanı değişikliği(Diversion) 

• Uçak teçhizatı değişikliği 

Örnek: 

-TITLE IAFP  

-ARCID ABC345  

-ARCTYP MD90  

-CEQPT SGRWY  

-SEQPT S  

-ADEP EGLL  

-ESTDATA–PTID ARTOV–ETO 12120622400–FL F330  

-ROUTE N0430F330 BPK M185 CLN UL620 ARTOV  

-ADES EKCH  
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-PBN B2 

8.3 ATC Uçuş Plan Mesajı (APL) 

 IFPS tarafından dağıtılan APL mesajı, ATC birimi tarafından IFPS' e sunulduğu 

şekliyle bir uçuşla ilgili bilgiyi temsil etmelidir. 

APL, IFPS içinde AFP, FNM ve MFS mesajlarından oluşturulur. 

 
8.4 ATC Uçuş Planı Değişikliği (ACH) 

 IFPS tarafından dağıtılan ACH mesajı, ATC birimi tarafından IFPS' e sunulduğu 

şekliyle bir uçuşla ilgili bilgiyi temsil etmelidir. ACH, IFPS içinde AFP mesajlarından 

oluşturulur. 
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DHMİ Genel müdürlüğü 
Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı 

PERMİ	
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UÇUŞ MÜSADELENDİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN VE TÜRK SİVİL HAVACILIK 

MEVZUATINDA HAVACILIKTA KULLANILAN TERİMLERİN TANIMLANMASI 

 
2920 Sayılı TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU    (TSHK) 
Kabul Tarihi: 14.10.1983 Yayın Tarihi: 19.10.1983  

        Bu Kanunun amacı; devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri teknolojinin 
uygulandığı, sürat ve emniyet faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık 

sahasındaki faaliyetlerin ulusal çıkarlarımız ve uluslararası ilişkilerimize uygun bir 

şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.  
        Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin 

havacılık sahasındaki faaliyetlerini kapsar. Devlet hava araçları, açık hüküm 
bulunmayan hallerde bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Türk Hava Sahası; 
    Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği altındaki ülke ile Türk karasuları üzerindeki 
sahayı ifade eder.  (2920 sayılı TSHK ) 

 

Hava aracı; 

    Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı ifade eder.  

Devlet Hava Aracı; 

    Devletin askerlik güvenlik gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde 

kullandığı hava araçları.  

Türk Sivil Hava Aracı; 

    Devlet hava araçları tanımı dışında kalan ve mülkiyeti Türk devletine veya kamu 
tüzel kişilerine veya Türk vatandaşlarına ait araçları ifade eder. 

Havaalanı;  

    Karada ve su üzerinde hava araçlarının kalkması ve inmesi için özel olarak 
hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yolcu ve yük 

alınmasına ve verilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri, 
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  Ferry Uçuş; 

    Bir hava aracının yolcu ve yük taşımaksızın; satın alınması veya kiralanmasında tescil 

işlemleri yapılmadan yurda getirilmesi maksadıyla yapılan uçuşlar ile uçuşa 
elverişliliğine halel getirmeyen kısmi arızalı olarak yapılan uçuşları; İfade eder.  

Türk Hava Egemenliği; 

    Türkiye Cumhuriyeti Türk hava sahasında tam ve münhasır egemenliği haizdir.  

Türk hava sahasının kullanılması; 

    Türk hava sahası hava araçları tarafından bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 
çerçevesinde kullanılır. 

 

 Türk hava sahasından yararlanacak hava araçları; 

  Uçuşa elverişli olmak şartıyla aşağıda sayılan hava araçları Türk sahasında uçuş 
yapabilirler. 

    a) Türk Devlet hava araçları,  
    b) Türk uçak siciline kayıtlı Türk sivil hava araçları, 

    c) Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca Türk Hava Sahasında uçmalarına 
müsaade edilen hava araçları,  

       Yukarıda belirtilenler dışında kalan her türlü hava aracının Türk Hava Sahasını 
kullanması Ulaştırma Bakanlığının iznine tabidir. Ulaştırma Bakanlığı gerekli izni verme 

den önce Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşünü alır. 

Uçuş yasakları ve sınırlamaları; 

    Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine; kamu düzeni 
ve emniyet mülahazaları ile veya askeri sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, 

Türk hava sahasının tamamını veya belirli bölümünün kullanılmasını veya muayyen 
bölgeler üzerinden uçuşu yasak edebilir veya sınırlayabilir.  
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Hava yolları ve havaalanlarına ait sınırlamalar; 

    Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkını haiz hava araçları ile diğer hava 

araçlarının izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları hava alanları, Genelkurmay 
Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığı SHGM 

tarafından belirlenir. 

Gümrüklü havaalanlarının kullanımı;   
    Yabancı ülkelere giden veya yabancı ülkelerden gelen hava araçları, ancak gümrüklü 
havaalanlarından kalkmaya ve inmeye mecburdur. 

     Gerçek ve tüzelkişilerin ticari amaçla, ücret karşılığında hava araçlarıyla yolcu veya 
yük veya yolcu ve yük taşımaları ile ticari amaçla diğer faaliyetlerde bulunmaları için 

Ulaştırma Bakanlığından izin almaları ön şarttır. 
 

Devlet hava araçları; 

 Türk hava sahasında uçuş yapacak yabancı devlet hava araçları;  

       Türk kanunlarına ve bunlara bağlı kurallara uymak zorundadırlar. 

     Türk Devlet hava araçlarının Türk hava sahasında ve uluslararası hava sahasında 
yapacakları uçuşlarla ilgili kurallar koyma yetkisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir.  

Kalkış ve iniş; 

    Sivil hava araçlarının iniş ve kalkışları, Kanunun öngördüğü esaslar idaresinde 
saptanmış bulunan havaalanlarından başka yerlerde yapılamaz. 

    Sivil hava araçları, saptanmış bulunan havayolunu izlemeye ve uçuş sırasında hava 

trafik kontrol yetkililerinin, talimatına aynen uymaya mecburdur. 

Hava aracı belgeleri; 

     Türk hava sahasında uçuş yapacak bütün hava araçlarının, uçuş sırasında bağlı 

bulundukları devletin geçerli kuralları uyarınca:  

                  Bir merkezi sicile kayıtlı olmaları ve tescil belgesini taşımaları, 

                  Milliyet ve tescil işaretlerini taşımaları,  
                  Uçuşa elverişlilik belgesini taşımaları,  

                  Mürettebata ait belgeleri bulundurmaları,  
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                  Telsiz tesisatı ruhsatnamesini taşımaları,  

                  Sigorta poliçesini bulundurmaları, 
   Kanun ve tüzükler gereğince yukarıdaki belgelerin bulundurulması ve yetkili 

makamlar tarafından yapılacak kontrollerde gösterilmesi zorunludur. 

 

Askeri havaalanlarından yararlanma;   

    Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havaalanlarının sivil hava araçları tarafından kullanılması 
Genelkurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında, Devlet hava araçlarının sivil 

havaalanlarından istifade edebilmeleri ise Devlet hava araçlarına sahip bakanlıklar ile 
Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle düzenlenir.   

 

Askeri Havalimanları;   

(LTAB) Ankara-Güvercinlik,    
(LTBG) Balıkesir-Bandırma,   
(LTBN) Kütahya,  
(LTAH) Afyon,       
 

(LTBT) Manisa- Akhisar,    
(LTBP) Yalova  
(LTAV) Sivrihisar,    
(LTBY) Eskişehir-Hasan Polatkan, 

Yabancı Hava Taşımacılarının Askeri meydanlardan yararlanmaları;  

    İlgili Kuvvet Komutanlığı, Dışişleri, İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları 
koordinasyonu sonunda Genelkurmay Başkanlığı onayı ile belirlenir. 

 

Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması Türk sivil hava aracı;  

    Bir sivil hava aracı aşağıda belirtilen durumlarda da Türk sivil hava aracı sayılır.  

Türk kanunları uyarınca;   

            a) Kamu Kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, dernekler, siyasi partiler, 

sendikalar veya vakıfların mülkiyetinde bulunan hava araçları, idari organını oluşturan 
kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması,  

            b) Türk Ticaret Siciline kaydedilmiş ticari şirketler, kooperatifler ve bunların 
birliklerinin mülkiyetinde bulunan hava araçları, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili 

olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve şirket ana sözleşmesine göre oy 

çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması 
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“İnme mecburiyet”    

    Can ve mal güvenliği veya kamu düzeni veya yurt güvenliği gerekçesi ile yetkili 

makamlardan vaki olacak talimat karşısında hava aracının bildirilecek havaalanına 
inmesi zorunludur. 

    Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü üzerine; kamu düzeni ve 

emniyet sebebiyle veya askeri sebeplerle geçici veya devamlı bir tedbir olarak, Türk 
hava sahasının tamamını veya belirli bir bölümünün kullanılmasını veya belirli bölgeler 

üzerinde uçuşu yasak edebilir veya sınırlayabilir. Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla 
Genelkurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından konulacak diğer tahditler bu 

hükme tabi olmaksızın Ulaştırma Bakanlığınca uygulanabilir. (2920 sayılı TSHK ) 

   Türk hava sahasında uçuş yapmak hakkına sahip hava araçları ve diğer hava 

araçlarının izleyecekleri uçuş yolları ve kullanacakları havaalanları Genelkurmay 
Başkanlığı ile gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle, Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir. 

(2920 sayılı TSHK) 
 

HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ,  KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI 
                           
                                                                                         AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.1 
Türk hava sahası ve havalimanları kullanılarak yapılan tüm uçuşlar, Türkiye’nin taraf 
olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar,     2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,               
 15 Temmuz 2018 tarihli 30479 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 4 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 31. Bölümü ve bu Kanunlara istinaden yayımlanmış 
olan Yönetmelik ve Talimatlar ile bu bölümde yer alan usullere göre yürütülür. 

 
 
                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.2 
Türkiye’ ye gelen hava araçlarının ilk iniş ve son kalkışlarını uluslararası trafiğe açık 
havalimanlarından yapmaları zorunludur. (Bkz. AIP AD-1.3)  

        İstisnai hallerde, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığının müştereken vereceği karar çerçevesinde gümrüksüz bir hava alanının 
kullanılmasına izin verilebilir.  

        Belirlenmiş bulunan gümrüklü havaalanlarından başka bir yere zorunluluk 
nedeniyle iniş yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu durumu derhal varsa 
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havaalanı yöneticisine yoksa en yakın mülki amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve 
yetkili makamlar el koyuncaya kadar hava aracının yolcuları ve yükü ile birlikte güvence 
altına almakla yükümlüdür. (2920 sayılı TSHK) 
 
                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.3 
Tarifesiz uçuşlarda, uçuş hakkı taşımanın yapılacağı karşılıklı iki ülkenin hava 
taşıyıcılarına tanınır. Karşılıklı iki ülke taşıyıcılarının pazara yeterli kapasite arz 
edememesi durumunda Türkiye’deki yerli taşıyıcılardan görüş almak kaydıyla üçüncü 
ülke hava taşıyıcılarına izin verilebilir.  

          

                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.4  
       Türk hava sahası ve havalimanlarını kullanacak sivil hava araçları uçuş planı 
vermiş olsalar dahi  AIP GEN – 1.2 bölümünde yer alan (Madde 1.12, 2.1.1, 2.1.2, 
2.2.1, 4.4.1.c, 4.4.2.3.3.b’de aşağıda sayılan uçuşlar haricinde)   Uçuş müsaadesi Yoksa 
AIP de belirtilen ilgili kurum ve kuruluşlardan uçuş izni almadıkça, Türk hava sahası ve 
havalimanlarını kullanamaz.  

 (Madde 1.12, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 4.4.1.c, 4.4.2.3.3.b’ de aşağıda sayılan uçuşlar) 

üü İntikal uçuşları,  
üü Sefer sayısı değişikliği yapan uçuşlar,  
üü Teknik iniş, 
üü ECAC gereğince, 12 koltuk kapasiteye kadar olan ve ECAC üye devletlerinin,  
İş seyahati, Ambulans uçuşu, Arama kurtarma ve sadece tabii afetlerde uçak tipine 
bakılmaksızın-Yardım malzemesi taşıyacak hava araçları, 
üü ECAC ülkeleri dışında, ülkemizle ikili hava ulaştırma anlaşması bulunan ICAO üyesi  
Ülkelerin siciline kayıtlı hava araçlarının;  mali sorumluluk, üçüncü şahıs mali sorumluluk 
Sigortası ve uçuşa elverişlilik belgelerinin SHGM otomasyon sisteminde tanımlı ve 
geçerli olması kaydıyla Ambulans uçuşu, Arama Kurtarma ve tabii afetlerde yardım 
malzemesi taşıyacak Havayolu / hava araçları, teknik iniş, genel havacılık veya kişinin 
kendi hava aracı ile iş Seyahati amaçlı yapacağı uçuşlar, 
üü Transit uçuşlar,  
üü Yerli havayolu Charter uçuşları,  
üü Yerli havayolu münferit kargo uçuşları  
          İzni olmayan hava araçları, hava sahasına girmemesi için ikaz edilir, ikaza 
uyulmaması halinde en uygun havalimanına indirilir.  
(DHMİ Gn. Md. ile H.K.K. arasında Müsaadesiz Yabancı Sivil Uçaklara Yapılacak 
İşlemlere İlişkin Protokol ) 
 
                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.5 
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       7 Aralık 1944 tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının 29 uncu maddesinde 
belirtilen belgeler, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası (GEN-1.2 Ek-2), 12 Ekim 
1929 tarihli Varşova Sözleşmesi ve bu sözleşmeyi tadil eden protokoller ile 28 Mayıs 
1999 tarihli Montreal Sözleşmesine göre düzenlenecek mali sorumluluk sigortası (GEN-
1.2 Ek-1) hava aracında olmadan Türk hava sahası ve havalimanlarının kullanılması 
yasaktır.  

       AIP GEN 1.2 Ek-1 ve Ek-2’ye göre hazırlanan Mali sorumluluk ile üçüncü şahıs mali 
sorumluluk orijinal sigorta sertifikalarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne uçuştan 
önce gönderilip onay alınması gerekmektedir.                                                                                                                                       

 
 

                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.6 
“Yazışma dili” Türk hava sahasını ve havalimanlarını kullanmaya yönelik her türlü 

uçuş izni talebi ile tamamlayıcı belgelerin Türkçe veya İngilizce olması zorunludur.                                                                                                                                                   

                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.7 

“Kabotaj” Tek bir kiralayanla özel kullanıma tahsisli yabancı tescilli her türlü hava 

aracının ülkemiz havalimanları arasında yapacağı seferlerde, hava aracının herhangi bir 
bölümü üçüncü şahıslara satılamaz ve/veya üçüncü şahıslara kiralanamaz  

(2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 31 inci maddesi)                                                                                                                                   

                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-1 / 1.8 

“İzin başvuru süresi” Sivil havalimanlarına inecek veya hava sahamızı kullanacak 

hava Araçları, planlanan kalkıştan  

         En az 5 iş günü, acil durumlarda ise en az 2 iş günü önceden  

1.16 sıralı maddede belirtilen kategorideki uçuşlar ile askeri meydanlara yapılacak 
uçuşlar hariç, gerekli izni alabilmek için başvuracaklardır.  

     Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bu tür 
taleplerin yoğunluğu doğrultusunda süre limitlerini kısaltma/uzatma hakkını saklı tutar.       

                                                                                 AIP GEN-1.2 – Sayfa-2 / 1.9 
“Uçuş izinleri geçerlilik süresi” 

Verilen uçuş izinlerinin geçerlilik süresi, hava aracının Kalkış saati esas alınarak 24 

saat öncesi ve 72 saat sonrası olup  Havayolu işletmeleri, Slot uygulamasına tabi 



543

havalimanlarına düzenleyecekleri uçuşlarını, uçuş izinlerinin geçerlilik süresi içerisinde 

ve almış oldukları slot saatlerine uygun olarak gerçekleştirir. 

                                                               

                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-2 / 1.10 
“Temsilci bulundurma sorumluluğu”  

Yabancı havayolu işletmelerinin uçuş izin işlemleri için Türkiye’de yetkilendirilmiş 
personel bulundurmaları ve personelin iletişim bilgilerini SHGM’ye göndermeleri 

gerekmektedir.  

    Türkiye’de kendi personelini bulundurmayan yabancı havayolu işletmelerinin; temsil 

ile gözetim ve yönetim hizmetleri için çalışma ruhsatı olan yer hizmetleri kuruluşu ile 
anlaşma yaparak hizmet alması zorunludur. Yapılan anlaşmalar SHGM’ye bildirilir.                                                                                                                              

                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-2 / 1.11 

Tarifeli ve tarifesiz hava taşımacılığını düzenleyen kuralların ihlal edilmesi, uçuş 
izinlerinin iptaline veya mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlara yol açar.  

      Havayolu işletmeleri veya anlaşmalı yer hizmetleri kuruluşları, havayolu ve hava 
aracı evraklarının SHGM otomasyon sisteminde güncel tutulmasını sağlamaktan 

sorumludur ve meydana gelen değişiklikleri SHGM’ye bildirmekle yükümlüdür. 
 

                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-2 / 1.12  
“İzinden istisnalar”  

Yerli ve yabancı havayolu işletmelerinin;   

üü SHGM otomasyon sisteminde onaylı hava araçları ile yolcu ve kargo taşımamak  
kaydıyla iç veya dış hatlarda gerçekleştirmeyi planladığı intikal uçuşları (müsaadeli 
kullanımda yer alan askeri meydanlara yapılan uçuşlar hariç), 

üü Uçuş izni (permi) olan hava yolu işletmelerinin münferit sefer sayısı değişikliği 
 

üü SHGM otomasyon sisteminde onaylı hava araçları ile planlı münferit teknik 
inişler,  

ü SHGM’den uçuş izni alınmadan ve uçuştan üç (3) saat önce AIS ünitelerine uçuş 
planı sunulması ve değişikliklerde Uçuş planının 18.maddesine RMK olarak Uçuş 
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No ile uçuş izninde yer alan önceki bilgilerin (münferit sefer sayısı ve uçuş amacı) 
yazılması kaydıyla düzenlenebilir.  

    Boş intikal uçuşlarında yolcu ve/veya kargo taşımak üzere Revizyon yapılırsa Sivil 
Havacılık Otoritesine uçuş izni başvurusunda bulunmak gereklidir.  
    Ancak yolcu ve/veya kargo taşıyan uçuşlar Revizyona uğrayıp boş intikal/ferry 
seferlerine dönüşürse uçuş izni başvurusu yapılmaz.                                                                                                                                                     
                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-2 / 1.13 
SHGM ve yetki verdiği ilgili otoriteler lüzumu halinde havayolu işletmesinden, hava aracı 
ve uçuşlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi (GEN 1.2 Madde 5) talep edebilir. 

 
                                        YASAKLAR                                                                                                                                          
                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-2 / 1.14 

  Türk hava sahası içinde aşağıdaki uygulamaların AIP’de belirtilen ilgili otoriteden 
SHGM’ den izin alınmaksızın yapılması yasaktır:       

   Uçuş sırasında; 

üü Tehlike ve zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak, 

üü Akrobatik Uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, 

üü Zirai mücadele dışında yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, 

yangın ile mücadele uçakları hariç yerden herhangi bir madde almak,  

üü Fotoğraf ve film çekme yasağı olan yerlerin fotoğrafını ve filmini çekmek, 

üü Herhangi bir madde veya nesneyi çekmek veya hava aracının nizami kullanılma 

şeklinin dışında taşımak, 

üü Her türlü reklam ve propaganda niteliğinde faaliyette bulunmak,  

üü Silah, cephane, her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı 

madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden 
tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak,  

üü Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve 

haberleşme yapmak  

üü Elektronik karıştırma yapmak yasaktır. 
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       Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere, özel veya genel nitelikte izin vermeye, 

SHGM yetkilidir. Bu izni vermeden önce, SHGM gerektiğinde, ilgili bakanlıklar ve 
Genelkurmay Başkanlığının görüşünü alır                                                                                                                                 

 

                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-3 / 1.16 

üü Yabancı devlet ve hükümet başkanlarını taşıyan hava araçları,         

üü Her nevi harp malzemesi, silah, cephane, nükleer yakıt, radyoaktif, patlayıcı madde 

taşıyan hava araçları,  

üü Hava aracı için standart teçhizat sayılmayan ilave harp malzemesi, silah taşıyan 

hava araçları, 

üü Hava fotoğrafı veya görüntüsü çekmede kullanılan fotoğraf veya görüntü çekme 

makinesi taşıyan hava araçları,  

üü Yurt dışından yeni satın alınıp, ana üssüne ilk kez uçan askeri ve kolluk kuvvetlerine 

tahsisli hava araçları,  

üü Tanker uçakları,  

üü Silahlı askeri birliklerin naklinde kullanılan hava araçları, 

üü Sınır ötesi uçuş yapan insansız hava araçları. 

üü Özel muafiyet belgesi ile taşınması gereken tehlikeli maddelere ilişkin Askeri 

ve/veya devlet adına yapılan her türlü uçuşlar.       
      Üst geçiş, kalkış veya iniş izin başvuruları planlanan uçuştan 10 iş günü öncesinden 

diplomatik kanaldan Dışişleri Bakanlığına yapılır.  
     
 

                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-3 / 1.17 
     Türk hava sahasını ve havalimanlarını kullanmak isteyen yabancı devlet hava 

araçları için önceden izin alınması zorunludur.  
     Yabancı devlet hava aracı;  

       a) NATO’ya üye veya özel ikili anlaşma yapılmış bir devlete ait ise; (Madde 
1.16’deki uçuşlar hariç) çalışma saatleri içinde Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri 

Komutanlığına,     
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       b) NATO’ya üye olmayan bir devlete bağlı ise (özel ikili anlaşma yapılmış devletler 

hariç) Dışişleri Bakanlığına, başvurulur. 
 

                                                                              AIP GEN-1.2 – Sayfa-4 / 1.19 
“Tehlikeli maddelerin taşınması”  Her nevi tehlikeli olduğu saptanmış maddelerin  

(IATA Dangerous Goods Regulations & ICAO Dangerous Goods Technical Instructions 
kitaplarında belirtilen) Harp malzemesi, Silah, Cephane, nükleer yakıt, radyoaktif,  
Parlayıcı, Patlayıcı, Tahrip edici, aşındırıcı, Oksitleyici, Zehirli madde ile Yanıcı gazlar/ 
Svılar/katılar, Organik peroksitler Can ve mal güvenliği Yönünden tehlikeli Olduğu 

saptanmış maddeleri taşımak isteyen Hava araçları başvurularını  
Planlanan Kalkıştan en az 5 iş günü, acil durumlarda ise en az 2 iş günü önceden  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel  

Müdürlüğüne (TMKT) ile koordine edilerek SHGM tarafından değerlendirilir. 
1.16 kapsamında belirtilen Tehlikeli Madde Taşınmasına ilişkin başvurular Dışişleri  

Bakanlığı kanalıyla yapılır.    

 
 
                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-4 / 1.21        
 
Dışişleri Bakanlığı tarafından iletilen ve 1.16.b maddesinde sayılan tehlikeli maddelere 
ilişkin izinlendirmelerde,                            

  Ankara/Esenboğa, 
İstanbul/Atatürk, 

İstanbul/Sabiha Gökçen ve 

Adana havalimanları kullanılır. 
Ancak, radyoaktif ve nükleer maddelerin taşınması durumunda 

Ankara/Esenboğa, 
İstanbul/Atatürk, 

İstanbul/ Sabiha Gökçen ve 
İzmir/Adnan Menderes havalimanları kullanılır. 

 
                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-4 / 1.22 

    Yabancılar tarafından Türk Hava Sahasında havada yakıt ikmali yapılması özel izne 

tabidir. 15 iş günü öncesinden talepte bulunulur. Talebin Genelkurmay 
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Başkanlığınca uygun görülmesi halinde belirlenecek saha ve tedbirlere bağlı kalınması 

kaydıyla izin verilir. 
 

MEYDAN SLOTU VE MEYDAN OLURU 

Meydan Slotu  

Türkiye’de Meydan Slot Koordinasyonu, 28 Mart 1993 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’nın 

07 Ocak 1993 tarihli B.11.0. Shg.0.11.00.02/ 66 sayılı kararı ile başlatılmıştır.  

Slot Koordinasyon Merkezi(SKM) 

DHMI yetki ve sorumluluğunda hizmet vermek üzere tesis edilmiş, koordine edilen 

havalimanları için slot taleplerini değerlendiren ve tahsis eden, tarifesi düzenlenenler 
için tarife düzenleme görevini yürüten merkezdir. 

 

Slot  
Koordine edilen bir havalimanında belirli bir gün ve saatte iniş veya kalkış amacıyla 
havalimanı alt yapısının tamamını kullanmak üzere koordinatörlük tarafından, bu 
talimata uygun olarak verilen izindir. 

Tarife Dönemi 
Hava taşıyıcılarının tarifelerinde kullandığı, yaz  (Mart ayının son Pazar günü başlar) 
veya kış (Ekim ayının son Pazar günü başlar) olarak adlandırılan belirli bir Tarife 
dönemidir. 

Tarifeleri Düzenlenen Havalimanı  
Günün, haftanın veya yılın bazı dönemlerinde, yaşanması muhtemel yoğunluk ve 
tıkanıklığın, operasyonları kolaylaştırmak üzere görevlendirilen tarife düzenleyici ile 
hava taşıyıcılarının gönüllü işbirliği sonucu çözümlendiği havalimanını tanımlar. 

Tarifesi düzenlenen ve/veya koordine edilen Havalimanları 

   a) Havalimanı saatlik kapasitesi tespit edilirken,  ATC (hava sahası, pist v.b.) 
kapasitesi dikkate alınarak,  

   b) Tarife düzenleme veya slot tahsisinde ATC kapasitesi aşılmayacak, slot dağılımı 
saat dilimi içinde uygun aralıklarla yapılacak ve  

   c)  Slot tahsis ve izleme iş ve işlemlerine ilişkin olarak, DHMI slot mekanizması ile 
Entegrasyon ve düzenli bilgi akışı sağlanacaktır. 
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Devlet hava aracı, ambulans, insani yardım, zorunlu iniş gerektiren bir 
Problemi bulunan hava araçları, arama kurtarma ve uçuş kontrol uçuşları 
Slota tabi değildir. 

Görerek Uçuş Kurallarına (VFR) göre uçuş planlayan hava araçlarının tamamı ATC 
ünitelerinin ön müsaadesini ve uygun kalkış veya iniş saatlerini aldıktan sonra uçuş 
planı sunacaklardır.  

     ATC ünitelerince teyit edilen zamanlara uymadan faaliyet gösteren genel havacılık 
işletmelerinin koordineli statüye haiz havalimanlarını kullanmalarını önlemek amacıyla 
Genel Müdürlük tarafından gerekli her türlü tedbir alınır. 

   Alınmış olan ilgili Slot mesajlarının okumasını ve mesaj formatlamasını, adresleri 
okuyabilmesi gerekmektedir.  

Hava limanlarının IATA Üçlü Kodundan isme veya isminden IATA Üçlü Koduna 
çevirebilmesi veya hangi referanslardan ulaşabileceğini bilmesi gerekmektedir. 

ISL                    İstanbul Atatürk Havalimanı 
AYT                   Antalya Havalimanı 
SAW                  İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 

       Uçak şirketleri tanıtım kodlarını (ICAO Üçlü Kod veya IATA İkili Kod) bilmesi veya 
hangi referanslardan ulaşabileceğini öğrenmiş olması gerekmektedir.  

Türk Havayolları                  THY – TK 
Pegasus Hava Taşımacılığı     PGT - PC 

SCR  
S19  
13MAY  
AYT  
NTHY1636 THY1637 13JUN13JUN 0000040 190620 MUC1800 1930MUC CC 
Veya 
NTK1636 TK1637 13JUN13JUN 0000040 190620 MUC1800 1930MUC CC 
 
Slot  Varış – Kalkış Seferi Örneği 
SCR  
S17  
05FEB  
IST  
NFH320 FH321 26MAR28OCT 1004007 180320 CGNMUC1245 1320MUCCGN CC  
AÇIKLAMA 
SCR                                                                         Mesaj tipi 
S17                                                                   Tarife dönemi 
05FEB                                                  Mesajın çekildiği tarih 



549

IST                                      Koordine edilen havalimanı kodu 
N                                                                           İşlem Kodu 
FH320                                                   Varış sefer numarası 
FH321                                                  Kalkış sefer numarası 
26MAR28OCT                                         Operasyon dönemi 
1004007                                                             Uçuş günleri 
180320             Uçak tip bilgisi (yolcu kapasitesi ve uçak tipi) 
CGN                                                       İlk kalkış havalimanı 
MUC                                           Bir önceki kalkış havalimanı 
1245            Koordine edilen havalimanına varış saati (UTC) 
1320       Koordine edilen havalimanından kalkış saati (UTC) 
MUC                                                    Bir sonraki havalimanı 
CGN                                                    Nihai varış havalimanı 
CC                                 Servis tipi (varış ve kalkış seferi için) 
 
  
                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-4 / 1.23 

Tarife koordinasyonu ve tarife düzenlemesi olan havalimanları;  
             Hava trafiğinin yoğunluğu ve/veya havalimanlarındaki kısıtlamalar nedeniyle 

IATA tarafından belirlenen kurallar ve DHMİ Genel Müdürlüğü Slot Uygulama Talimatı 
doğrultusunda: 

    Ä İstanbul / İstanbul Havalimanında(LTFM); yaz ve kış tarife dönemlerinde haftanın 

her günü tarifesi koordine edilen havalimanı, 
    Ä İstanbul / Atatürk Havalimanında(LTBA); yaz ve kış tarife dönemlerinde haftanın 

her günü tarifesi düzenlenen havalimanı, 
    Ä İstanbul / Sabiha Gökçen Havalimanında(LTFJ); yaz ve kış tarife döneminde, 

haftanın her günü tarifesi koordine edilen havalimanı,  
    Ä Antalya Havalimanında(LTAI); yaz tarife döneminde haftanın her günü koordine 

edilen kış tarife döneminde tarifesi düzenlenen havalimanı,  
    Ä Ankara / Esenboğa Havalimanında(LTAC); yaz ve kış tarife döneminde, tarifesi 

düzenlenen havalimanı,  
    Ä İzmir / Adnan Menderes Havalimanında(LTBJ); yaz ve kış tarife döneminde, 

tarifesi düzenlenen havalimanı,  
    Ä Muğla / Dalaman Havalimanında(LTBS); yaz ve kış tarife döneminde, tarifesi 

düzenlenen havalimanı, 
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    Ä Muğla / Bodrum/Milas Havalimanında(LTFE); yaz ve kış tarife döneminde, tarifesi 

düzenlenen havalimanı.      
                                                                                                                             

                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-5 / 1.25 

    Havayolu işletmelerinin Slot uygulanan havalimanları için önceden uçuş izni almış 
olmaları, Slot alabilecekleri anlamına gelmez.  

    Slot alındıktan sonra yapılacak uçuş iptallerinin DHMİ Genel Müdürlüğü Slot 
Koordinasyon Merkezine Başmüdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. 

                                                                       
                                                                              AIP GEN-1.2 – Sayfa-5 / 1.26 

Apron park yeri yetersizliği nedeni ile ‘Meydan Oluru’ 

Uygulanan havalimanları; 
Tarife koordinasyonu ve tarife düzenlemesi dışında kalan havalimanları için;       

Havayolu işletmelerinin ilgili otoriteden uçuş izni aldıktan sonra, ilgili havalimanı 
otoritesinden ‘Meydan Oluru’ alacaklardır. Havayolu işletmelerinin önceden uçuş izni 

almış olmaları ‘Meydan Oluru’ almış oldukları anlamına gelmez. 
     ‘Meydan Oluru’ aldıktan sonra yapılacak uçuş iptallerinin ilgili havalimanı otoritesine 

bildirilmesi zorunludur. 
     Meydan Onayı Aşağıda belirtilen meydanlar için uçuş öncesinde, ilgili Meydan 

İşletme Müdürlüğü’ne fax ya da e-mail kanalları ile uçuş tarifesi gönderilerek meydan 
konma ve konaklama izni alınmalıdır. 

                                                                          
Uçuş İzin Başvuruları: 
 
                                                                            AIP GEN-1.2 – Sayfa-5 / 1.27 

      Uçuş izin başvuruları hafta içi 08:30-17:30 saatlerinde SHGM’ye, mesai saatleri 
dışında ve tatil günlerinde DHMİ Genel Müdürlüğü Hava Trafik Kontrol Merkezi 

Başmüdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetimi FIC Birimine yapılır.  

                                                                              
ŞİKAGO ULUSLARARASI HAVA ULAŞTIRMA SÖZLEŞMELERİ 

Şikago Sözleşmesinde sadece tarifesiz seferler için birinci ve ikinci trafik hakları 

tanınmış olması ve tarifeli hava servislerinin, trafik hakları konusunda çözüme 
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ulaşılamaması sonucu Şikago Sözleşmesinden başka iki farklı sözleşme daha 

oluşmasına sebep olmuştur.  

   Uluslararası Hava Hizmetleri Transit Sözleşmesi Türkiye’nin de taraf olduğu “İki 

Serbesti Anlaşması” olan Milletlerarası Hava Servisleri Transit Anlaşması (IASTA) 
06.06.1945 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

       Altı maddeden oluşan bu sözleşme ile  

Ülkeler üzerinden yere inmeksizin uçuş yani Transit geçiş (1. Trafik hakkı) ile                

                         Teknik iniş yapma haklarını (2. Trafik hakkı) vermiştir. 

    Bu sözleşmede yer alan teknik iniş hakkına istinaden taraf devletler, bu iniş yapan 
devletlerin hava araçlarına makul ticari hizmetler sunabilir. 

    Uluslararası Hava Ulaştırma Sözleşmesi “Beş Serbesti Anlaşması” olan Milletlerarası 
Hava Ulaştırma Sözleşmesi (IATA) ise 06.06.1945 tarihinde 4749 sayılı kanun ile 

yürürlüğe girmiştir. 

“Beş Özgürlük” sözleşmesi olarak da bilinen bu sözleşme 1, 2, 3, 4 ve 5. Trafik 

haklarını tanımlar. 

      Tarifeli seferlerde trafik hakları için özel bir iznin alınmasının gerekli olduğu 
Şikago Anlaşmasının 6. maddesi belirtmektedir. Başka bir ifade ile trafik haklarının 

hududu ikili anlaşmalarda tayin edilmekte ve bunların kullanılması tarafların tayin 
edeceği havayolu şirketlerine bırakılmaktadır. 

      Trafik hakları, ikili anlaşmalardan başka yollarla da verilebilir. Bir yabancı hava 
yoluna yetkili Sivil Havacılık Makamınca özel müsaade ile trafik hakkı tanınabilir. 

Ancak böyle bir müsaade tek taraflı bir tasarruf mahiyetinde olduğundan istendiği 

zaman değiştirilebilir veya geri alınabilir.  

 TRAFİK HAKLARI 

   “Freedoms of Air” yani Trafik Hakları, 1944 Şikago sözleşmesi ile akit devletlere 
tanınan haklardır. Bu haklar; ikili anlaşmalar ile belirlenen ve bir ülkenin uçağına 
tanınan, diğer ülkenin hava sahasına giriş ve iniş haklarını ve ayrıcalıklarını 
kapsamaktadır.  
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1. Trafik Hakkı:         «« TTrraannssiitt  ggeeççiişş  hhaakkkkıı  »»  
Bir havayolunun/hava şirketinin anlaşmalı ülkelerin üzerinden iniş yapmadan, hava 
sahasını kullanarak transit uçma hakkıdır. “Transit geçiş hakkı” da denir.  

Örneğin;  
Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında Ankara’dan Berlin’e uçarken diğer devletlerin 
sadece hava sahasını kullanarak transit uçma hakkıdır. 

 
 
2. Trafik Hakkı:             ««  BBaaşşkkaa  bbiirr  üüllkkeeyyee  tteekknniikk  iinniişş  hhaakkkkıı  »» 
     Bir havayolunun/hava şirketinin ticari amaç dışında bakım, onarım veya yakıt almak 
gibi teknik sebeplerle diğer ülke topraklarına (yolcu, kargo ve posta taşıması hakkı 
olmaksızın) inebilme hakkıdır. “Teknik iniş hakkı” da denilir. 

     Bu hak çerçevesinde hava aracı, inilen noktadan herhangi ticari bir hizmet alamaz 
ancak iniş yaptığı ülke ona yer hizmetleri verebilir.                         

    Uluslararası Transit Sözleşmesi 1. ve 2. trafik haklarını kapsamaktadır. 
Örneğin;  
        Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında Ankara’dan Berlin’e uçarken Viyana’ya 
sadece yakıt almak amacı ile teknik iniş yapma hakkıdır. 

 

 
 
3. Trafik Hakkı:           ««  BBaaşşkkaa  bbiirr  üüllkkeeyyee  yyüükk  vvee  yyoollccuu  ttaaşşıımmaa  hhaakkkkıı  »» 
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         Bir havayolunun/hava şirketinin ticari bir amaçla kendi ülkesinden diğer bir ülkeye 

yolcu, kargo ve posta taşıma hakkıdır.  

Uçağın kendi ülkesinden aldığı yolcu, kargo ve postayı anlaşmalı diğer bir ülkeye 

taşımasıdır. 

 Örneğin; 
     Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında Ankara’dan aldığı yolcuyu Berlin’e 
götürmesidir. 

 

 
4. Trafik Hakkı:              ««  BBaaşşkkaa  bbiirr  üüllkkeeddeenn  yyüükk  vvee  yyoollccuu  ttaaşşıımmaa  hhaakkkkıı  »»  

        Bir havayolunun/hava şirketinin ticari bir amaçla kendi ülkesinden diğer bir ülkeye 
yolcu, kargo ve posta taşıma hakkıdır. Uçağın kendi ülkesinden aldığı yolcu, kargo ve 

postayı anlaşmalı diğer bir ülkeye taşımasıdır 

       Örneğin; 
    Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında Berlin’den aldığı yolcuyu Ankara’ya 

getirmesidir.

 
 

 5. Trafik Hakkı:                      ««  ÜÜççüünnccüü  bbiirr  üüllkkeeyyee  ddee  yyüükk  vvee  yyoollccuu  ttaaşşıımmaa  hhaakkkkıı  »»  
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   Havayolunun/hava şirketinin kayıtlı olduğu ülkeden başlamak ve sona ermek 

kaydıyla; bağlı olduğu ülkeden yabancı bir ülkeye ticari bir amaçla yolcu, kargo ve 
postayı taşıdıktan sonra yine aynı ülkeden aldığı yolcu, kargo ve postayı diğer üçüncü 

ülkeye götürebilme hakkıdır.  
       

    Bir havayolunun, kendi ülkesinden başlamak veya kendi ülkesinde sona ermek 
kaydıyla diğer iki ülke arasındaki trafiği taşımasıdır.  

 Örneğin;    
             Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında Ankara’dan Amman’a giderek 

Amman’dan aldığı yolcuyu Londra’ya götürmesidir.  

 

      Örneğin;           Bir Alman şirketinin Berlin’den Roma’ya gidip Roma’dan aldığı 
yolcuyu Antalya’ya getirmesidir. 

 

6. Trafik Hakkı:  
««  KKeennddii  üüllkkee  bbaağğllaannttııssıı  iillee  üüççüünnccüü  üüllkkeelleerree  yyüükk  vvee  yyoollccuu  ttaaşşıımmaa  aayyrrııccaallıığğıı  »»  

       Bir havayolunun/hava şirketinin ticari bir maksatla yabancı bir ülkeden kendi 
ülkesine getirdiği yolcu, kargo ve postayı gümrüğe sokmadan transit olarak diğer başka 
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bir ülkeye götürebilme hakkıdır. Esasen 4. ve 3. Trafik haklarının birleşimi olarak kabul 
edilir  

        Diğer bir deyişle, bir ülke havayolunun kendi ülkesi üzerinden geçmek kaydı ile 
diğer yabancı iki ülke arasındaki trafiği (yolcu, kargo ve postayı) taşıması hakkıdır.  
 
      Örneğin;  
      Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında Londra’dan aldığı yolcuyu Türkiye’de iniş 
ve kalkış yapmak suretiyle Bangkok’a götürmesidir. 

 

 
7. Trafik Hakkı:        ««  ÜÜççüünnccüü  üüllkkeelleerr  aarraassıı  yyüükk  vvee  yyoollccuu  ttaaşşıımmaa  aayyrrııccaallıığğıı  »»  
       Bir havayolunun/hava şirketinin kendi ülkesi dışında başlayan bir uçuşunda iki 
yabancı ülke arasında ticari amaçla yolcu, kargo ve posta taşıyabilme hakkıdır.  

       Yani, kendi de ülkesinde başlamaksızın veya sona ermeksizin bir ülke havayolunun 
diğer iki ülke arasındaki uçuşları icra etme hakkıdır. 

      Örneğin;  
          Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında Zürih’ten başlayan bir seferle Zürih’ten 
Londra’ya yolcu taşımasıdır. 

 

 

 8. Trafik Hakkı:   ««  İİkkiinnccii  bbiirr  üüllkkee  iiççeerriissiinnddee  yyüükk  vvee  yyoollccuu  ttaaşşıımmaa  aayyrrııccaallıığğıı  »»  
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    (Bağlantılı Kabotaj Hakkı) Bu trafik hakkı Kabotaj hakkı olarak da bilinir.  

Kabotaj;   

Bir devletin deniz veya havayolu ticareti bakımından kendi bayrağını taşıyan 

araçlarına tanıdığı ayrıcalıktır. O ülkenin havalimanları arasında iç hat 

uçabilme hakkıdır.  

    8. Trafik hakkı ise yabancı bir ülke hava aracının bir ülke içindeki iki milli nokta 

arasında ticari amaçla yolcu, kargo ve posta taşıma hakkıdır. 

     Yani, bir ülke havayolunun diğer bir ülkenin trafiğini (yolcu, kargo ve postayı), o 

ülke içindeki iki nokta arasında iç hat taşıma hakkıdır. 

 Örneğin;         

Bir Türk şirketinin kendi çağrı adı altında önce İstanbul’dan Madrid’e daha sonra ise 

Madrid’den Barselona’ya yolcu taşımasıdır. 

 

 

9. Trafik Hakkı:  ((TTaamm  KKaabboottaajj  //  SSaaff  KKaabboottaajj  HHaakkkkıı))  KKaabboottaajj  AAyyrrııccaallıığğıı,,  

        Bir ülke havayolunun/hava şirketinin bağlı olduğu ülkede başlamaksızın ve sona 
ermeksizin, başka bir ülke içindeki iki nokta arasında ticari amaçla yolcu, kargo ve posta 

taşıma hakkıdır.       

 8.trafik hakkından farkı tamamen iç hat olarak gerçekleşir. Yabancı bir ülkenin iç 

hatlarında ticari taşımacılık yapılmasıdır. 
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GGEENNEELL  HHAAVVAACCIILLIIKK,,  İİŞŞ,,  AAMMBBUULLAANNSS,,  İİNNSSAANNİİ  YYAARRDDIIMM  VVEE  ÜÜSSTT  GGEEÇÇİİŞŞ  UUÇÇUUŞŞLLAARRII 

                                                                             AIP GEN-1.2 – Sayfa-5 / 2.1.1 

“ECAC kapsamındaki uçuşlar”  30 Nisan 1956 tarihli “Avrupa Dâhili Tarifesiz Hava 
Servislerinin Hakları” konusundaki çok taraflı anlaşma (ECAC) gereğince, 12 koltuk 

kapasiteye kadar olan ve ECAC üye devletlerinin, 
İş seyahati,            
Ambulans uçuşu, 
Arama kurtarma ve sadece tabii afetlerde (uçak tipine bakılmaksızın) Yardım malzemesi 
taşıyacak hava aracı işleticilerinin 
Türk hava sahasına girmeden uçuştan en az üç (3) saat önce uçuş planlarını 

göndermeleri; ilgili hava aracının uluslararası hava trafiğine açık bir havalimanına 
inmesi ve en son uluslararası hava trafiğine açık bir havalimanından kalkması ve ticari 

taşıma yapmaması koşuluyla ülkemizin bütün sivil havalimanlarına inmesine ve hava 

sahamızı kullanmasına müsaade edilir.  
  Koltuk kapasitesi daha yüksek hava araçlarında talep karşılıklılık ilkesine göre 

değerlendirilir. 

Yurt içi Lokal uçuşlar için permi (Uçuş Müsaadesi) aranır. 

 
          AIP GEN-1.2 – Sayfa-5 / 2.1.2 

“ECAC ülkeleri dışında”  Ülkemizle ikili hava ulaştırma anlaşması bulunan ICAO üyesi 

ülkelerin siciline kayıtlı hava araçlarının;  Türk hava sahası ve/veya meydanlarını 
kullanmaları halinde; Üçüncü şahıs mali sorumluluk ve mali sorumluluk sigorta 

sertifikaları (Otorite tarafından tüm hava araçları için orijinalinin talep edilmesi halinde 
sunulması gerekmektedir.) ile uçuşa elverişlilik belgelerinin SHGM otomasyon 

sisteminde tanımlı ve geçerli olması kaydıyla aşağıda belirtilen uçuşların karşılıklılık 
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ilkesine göre,  Ambulans uçuşu, Teknik iniş, Yolcu ve kargo taşınmaksızın yapılacak boş 
uçuşlar, Arama kurtarma ve tabii afetlerde yardım malzemesi taşıyacak hava aracı 
işleticilerinin uçuşları, Genel havacılık veya kişinin kendi hava aracı ile iş seyahati amaçlı 
yapacağı uçuşlar, 
        Türk Hava Sahasına girmeden, uçuştan en az üç (3) saat önce uçuş planlarını 

göndermeleri ve ilgili hava aracının uluslararası hava trafiğine açık bir havalimanına iniş 
ve kalkış yapması kaydıyla izin verilir.  

        SHGM otomasyon sisteminde tanımlı olmayan hava araçlarınca, mali sorumluluk, 
üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ve uçuşa elverişlilik belgeleriyle birlikte madde 

3.3.2'ye göre izin başvurusu yapılır. 
        Mesai saati dışında yapılan başvurular, ilgili hava araçlarının SHGM Otomasyon 

sisteminde kayıtlı olması şartı aranmaksızın DHMİ Genel Müdürlüğü Hava Trafik Kontrol 

Merkezi (HTKM) Başmüdürlüğü Havacılık Bilgi Yönetim Müdürlüğü FIC Birimine, Üçüncü 
şahıs mali sorumluluk ve mali sorumluluk sigorta sertifikaları (Bkz. GEN-1.2 Ek-1 Ek-2) 

(Otorite tarafından tüm hava araçları için orijinalinin talep edilmesi halinde sunulması 
gerekmektedir.) ve uçuşa elverişlilik belgelerinin sunulması ve uygun bulunması 

kaydıyla değerlendirilir.    

         Yukarıda bahsedilen uçuşlar için Otomasyon sisteminde ilgili tescillerin onaylı 

olması gerekmektedir. Fakat uçuş izni başvurusu ve orijinal sigorta evrakı 
gerekmemektedir.                       

 Yurt içi Lokal uçuşlar için permi (Uçuş Müsaadesi) aranır. 

 

                                                                             AIP GEN-1.2 – Sayfa-6 / 2.2.1 

Üst Geçiş;    Ülkemizle ikili Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ICAO üyesi ülkelerine 

ait sivil hava araçları Türk Hava Sahasına girmeden,  uçuştan en az üç (3) saat önce 
uçuş planının  18. hanesine uçuş amacı (yolcu, kargo, bakım, teknik iniş, pozisyon vb.) 

bilgisini yazmak suretiyle uçuş planlarını göndermeleri ve uygun görülmesi kaydıyla üst 
geçiş yapabilirler.  

      Uygun görülmeyen uçuşlar için madde 3.3.2’ye göre izin başvurusu yapılır. 
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                                                                      AIP ENR-1.10 – Sayfa-3 / 2.1.5 

        1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarıyla belirlenmiş, 
silahsızlandırılmış statüdeki Doğu Ege Adaları (Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, 

Midilli, Sakız, İpsara, Sisam, Ahikerya, Batnoz, Lipso, İleryoz, Kelemez, İstanköy, İnclrli, 
Sömbeki, İleki, Herke, Rodos, Kerpe, Çoban Adası ve İstanbulya) ile Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimindeki (GKRY) hava meydanları (1960 tarihli Kuruluş Antlaşması uyarınca, 
Birleşik Krallık, Ağrotur ve Dikelya üsleri üzerinde tam egemenliği haizdir),   Türk hava 

sahasının kullanımı ve Türkiye' de bulunan hava meydanlarına   iniş  /   kalkış için 
gerekli diplomatik uçuş iznine tabi askeri hava araçları tarafından iniş/kalkış için 

kullanılamaz ve (uçuş planlarında)  iniş  /   kalkış meydanı veya yedek meydan olarak 
belirtilemez. 

 
GKRY GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ  
     Kıbrıs Rum Kesimi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmaması nedeniyle 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Şirketleri ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi tescilli Hava araçları 
(5B Tescilli hava araçları) Türkiye tarafından ECAC kapsamı dışında tutulmaktadır. 
      Ayrıca Kıbrıs Rum Kesimi dışındaki ülkelere de yasaklama veya tahdit 
uygulayabilmektedir. 

 

                                                                             AIP ENR-1.10 – Sayfa-3 / 2.1.6 

a. Güney Kıbrıs Rum Yönetimindeki (GKRY) bir meydandan kalkış yapıp ülkemizdeki 
bir havalimanına inişine veya ülkemizdeki bir havalimanından kalkıp GKRY’deki bir 

havalimanına inişine izin verilmemektedir  

b. GKRY şirketleri ve GKRY tescilli hava araçlarının ülkemiz hava sahasını 

kullanmalarına izin verilmemektedir. 

c.   GKRY havalimanlarının yedek meydan olarak gösterimi de dahil olmak üzere GKRY 

havalimanlarına veya havalimanlarından yapılacak kargo uçuşlarında transit geçişler 

(uçuşlar) da dahil olmak üzere Türk hava sahasının ve havalimanlarının kullanımına izin 
verilmemektedir.       
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d.  Türk hava sahasını kullanarak transit olarak GKRY e veya GKRY’den yapılacak 

üçüncü ülke havayollarına ait yolcu uçuşları, ambulans uçuşu, iş uçuşu, bos uçuş, 
Charter yolcu uçuşlarına izin verilmektedir.     

e. Kalkıştan önce Türk makamları ile gerekli koordinasyonun sağlanması şartıyla, 
GKRY’den kalkan veya GKRY’e giden insani uçuşlara izin verilmektedir. 

 
TARİFELİ VE TARİFESİZ HAVA TRAFİĞİ 

 
Tarifesiz Hava Trafiği; Tarifeli hava seferleri dışındaki kamuya açık olmayan seferlerdir.          

Sözleşmeci devletlerden her biri, diğer sözleşmeci devletlere ait olup tarifeli hava 

hizmetlerinde çalışmayan hava araçlarının, bu sözleşme hükümlerine uymak şartıyla 
önceden izin alınmasına gerek kalmaksızın; ülke içine girmek veya ülkesi üzerinden 

durmaksızın uçmak ve seyrüseferden başka amaçla iniş yapmak hakkına sahiptir.  

Tarifeli Hava Trafiği; Tarifesiz hava seferleri dışındaki seferlerdir.  

Sözleşmeci devletlerden her biri, diğer sözleşmeci devletlere ait olup tarifeli hava 
hizmetlerinde çalışmayan hava araçlarının, bu sözleşme hükümlerine uymak şartıyla 

ülke içine girmek veya ülkesi üzerinden durmaksızın uçmak ve seyrüseferden başka 
amaçla iniş yapmak hakkına sahiptir. 

 
PERMİ   (UÇUŞ MÜSAADESİ) 
Bir ülkenin hava sahasından geçiş veya o ülkeye iniş / kalkış için o ülkenin yetkili 
otoritesince verilen uçuş iznidir.  
       Sivil ve askeri olarak ikiye ayrılan uçuşlardan,  
Sivil uçuşlara izin vermeye yetkili olan otorite Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı adına 

SHGM,  
Askeri uçuşlara Genelkurmay Başkanlığı adına Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilidir. 

       Sivil uçuşlar iki ana bölüme ayrılır. 
- Tarifeli uçuşlar.       
- Tarifesiz uçuşlar. 
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TARİFELİ UÇUŞLAR 
 

                                                                             AIP GEN-1.2 – Sayfa-6 / 3.1.1 
     Türk hava sahası ve havalimanları kullanılarak yapılacak tüm tarifeli uçuşlar takip 
eden maddelerde belirtilen usuller çerçevesinde, SHGM’nin iznine tabidir.  
 
     Tanımı; Ülkeler arasında yapılan antlaşmalar kapsamında kendi ülkeleri tarafından 
belirlenen havayolları ile belli bir zaman içinde belirlenen noktalar ve frekanslar 
doğrultusunda kaç uçuşun yapılabileceği, hangi havaalanlarının kullanılacağı, uçuşlara 
günün hangi saatlerinde izin verileceği ve  ne tür ikili düzenlemelere ihtiyaç 
duyulacağının belirlendiği; kalkış saatleri ile bilet ücretlerinin de önceden ilan edilip 
halkın kullanımına sunulan düzenli yolcu ve/veya kargo taşımak amacı ile planlanan 
ticari seferlerdir.  Bu seferlerde tek yön bilet satışı yapılabilmektedir. 
 
     Kendi ülkelerinden geçerli işletme izni (AOC – Airline Operation Certificate) almamış 
olan hava taşıyıcıları için Türk hava sahasının ve havaalanlarının kullanımına izin 
verilmez. 
     Türk hava taşıyıcılarına uçuş izni vermeyen veya kısıtlayan ülkeler için ikili 
anlaşmalarda aksine bir hüküm yoksa karşılıklılık esasları uygulanır.  
 
 
Tarifeli uçuşlar;  

üü Tarifeli Yolcu Uçuşları  

üü Tarifeli Kargo Uçuşları olarak ikiye ayrılır. 

Bunlar da kendi içinde üçe ayrılır. 
a) Tarifeli dış hat uçuşları 

b) Tarifeli iç hat uçuşları. 
c) Tarifeli transit uçuşlar.   

 

a) Tarifeli dış hat uçuşları; 
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     Müsaade SHGM tarafından CA:SL kodu ile verilir. Türkiye'nin ikili anlaşma yaptığı 

ülkeler ile Türkiye arasında yolcu, yük ve posta taşımak üzere SHGM tarafından 

önceden onaylanmış bir uçuş tarifesine bağlı olarak yapılan seferlerdir. ( SHY 6A)    
b) Tarifeli iç hat uçuşları; 

     Müsaade SHGM tarafından CA:SL kodu ile verilir. Türk hava sahası içinde işletmeye 

açık havaalanları / havalimanları arasında bakanlıkça onaylanmış bir uçuş tarifesine 

bağlı olarak yolcu, yük ve posta taşımak üzere yapılan seferlerdir.  
     Tarifeli iç hat sefer taleplerine izin verilmesinde Ulaştırma Bakanlığınca; talep edilen 

hattaki yolcu ve yük potansiyeli, bu hatta başka bir işletmecinin faaliyet gösterip 
göstermediği, işletmede kullanılacak olan uçakların performansı, havaalanlarındaki 

mevcut yer hizmet kolaylık durumu özellikle dikkate alınır. ( SHY6A )       

cc))  Tarifeli transit uçuşlar; 

     Müsaade SHGM tarafından CA:ST kodu ile verilir. Türk hava sahasını transit olarak 

yolcu, yük ve posta taşımacılığı sırasında kullanmak için Ulaştırma Bakanlığınca 
onaylanmış bir uçuş tarifesine bağlı olarak yapılan seferlerdir. 

 Uçuş izinleri için başvurular ikili anlaşmalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça Tarife 
döneminden en geç 30 gün önce SHGM otomasyon sistemi  

                         (http://otomasyon.shgm.gov.tr/shgmSeam/) kullanılarak yapılır. 
 

 

TARİFESİZ HAVA TAŞIMACILIĞI 
                                                                               AIP GEN-1.2 – Sayfa-7 / 4.1.1 
  Türk hava sahası ve havalimanları kullanılarak yapılacak tüm tarifesiz uçuşlar, AIP 

GEN 1.2 de yer alan Madde 1.12, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 4.4.1.c, 4.4.2.3.3.b’de sayılanlar 
hariç,  takip eden maddelerde belirtilen usuller çerçevesinde SHGM’nin iznine tabidir.  

Tarifesiz hava taşımacılığında uçuş izninden muaf olan uçuşlar; (3 saat önce 
uçuş planının sunulması kaydı ile);  
Yerli ve yabancı havayolu işletmelerinin;  

üü SHGM otomasyon sisteminde onaylı hava araçları ile yolcu ve kargo taşımamak  

Kaydıyla iç veya dış hatlarda gerçekleştirmeyi planladığı intikal uçuşları  
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(müsaadeli kullanımda olan askeri meydanlara yapılan uçuşlar hariç),  

üü Uçuş izni (permi) olan hava araçlarının sefer sayısı değişikliği,        

üü SHGM otomasyon sisteminde onaylı hava araçları ile planlı münferit teknik 

inişler,  

üü ECAC kapsamındaki uçuşlar  

üü ECAC ülkeleri dışında, ülkemizle ikili hava ulaştırma anlaşması bulunan ICAO 

üyesi  

Ülkelerin siciline kayıtlı hava araçlarının; mali sorumluluk, üçüncü şahıs mali sorumluluk 
sigortası ve uçuşa elverişlilik belgelerinin SHGM otomasyon sisteminde tanımlı ve 

geçerli olması kaydıyla  
§§ Teknik iniş,  
§§ Genel havacılık veya kişinin kendi hava aracı ile iş seyahati amaçlı uçuşlar,  
§§ Ambulans uçuşu,  
§§ Arama kurtarma ve tabii afetlerde yardım malzemesi taşıyacak havayolu / 

hava aracı işleticilerinin uçuşları; 

üü Ülkemizle ikili Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ICAO üyesi ülkelerine ait sivil 

hava araçlarının transit uçuşları amacı yolcu, kargo, bakım, teknik iniş, pozisyon  

üü Yerli havayolu işletmeleri hava araçlarının SHGM otomasyon sisteminde tanımlı 

olması kaydıyla tarifesiz turistik Charter ve münferit kargo seferleri. 

    
Yerli havayolu şirketlerinden sezonluk Charter yolcu ve münferit Charter kargo seferleri 

için uçuş izni başvurusu talep edilmez.  
          Ancak Yerli havayolu şirketleri Sezonluk;  

üü Tarifeli yolcu,  

üü Tarifeli kargo,  

üü Charter Umre / Hac   

üü Charter kargo uçuşları için  

Uçuş izni başvurusunda bulunurlar.  

                      Yerli havayolu şirketleri münferit;  

üü İlave tarifeli yolcu/kargo,  
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üü İç hat Charter yolcu,  

üü Kapalı tur Charter ve   

üü Charter Umre/Hac seferleri için     

Uçuş izni başvurusunda bulunurlar.     

       Türk hava sahası ve havaalanları kullanılarak yapılacak tüm tarifesiz hava seferleri 
takip eden maddelerde belirtilen usuller çerçevesinde SHGM’ nün iznine tabidir. 

        Kendi ülkelerinden geçerli işletme izni (AOC – Airline Operation Certificate) 
almamış olan hava taşıyıcıları için Türk hava sahasının ve havaalanlarının kullanımına 

izin verilmez. 
                Uçuş hakkı taşımanın yapılacağı karşılıklı iki ülkenin hava taşıyıcılarına 

verilir. Karşılıklı iki ülke taşıyıcılarının pazara yeterli kapasite arz edememesi durumunda 
üçüncü ülke hava taşıyıcılarına izin verilebilir.  

        Havalimanlarındaki yoğun trafik nedeniyle Charter uçuşlarına aynı uçuşta birden 
fazla trafik haklı noktaya uçuş izni verilmeyebilir. 

        Sivil Havacılık Otoritesinden ve Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünden özel 
müsaade alınmadıkça tarifesiz seferlerde cenaze nakli yapılmaz.  

                                                                                                                              
                                                                              AIP GEN-1.2 – Sayfa-7 / 4.2.1 

      Sezonluk turist ve kargo taşımacılığı yapmayı planlayan havayolu işletmeleri, 
sezonluk uçuş programlarını, tarife dönemlerinin başlangıcından en geç 30 gün önce 
SHGM otomasyon sistemi üzerinden  (http:// otomasyon.shgm.gov.tr/shgmSeam/) 

SHGM’ye göndermekle yükümlüdür. 
 

Tarifesiz (Charter) Seferler 
                                                                   AIP GEN-1.2 – Sayfa-7 / 4.4.1 
“Turistik Charter Uçuşları”  Tarifesiz uçuşlardandır. Müsaade mesai saatlerinde 

SHGM tarafından CA: C kodu ile verilir.  

  Halkın kullanımına açık olarak tamamen havayoluyla veya kısmen havayolu kısmen 

de kara/deniz yoluyla yapılan toplam seyahat bedeline; otel, yemek, uçak bileti, 
transfer vs. gibi masrafların dahil olduğu ve önceden düzenlenmiş bir ya da birden fazla 
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seyahat acentesi ile uçağın tamamını kapsayan kira sözleşmesine dayanarak geliş-gidiş 

esası çerçevesinde, rezervasyon yapmış yolcuların taşınması amacıyla düzenlenen 
kapsamlı uçuşlardır. Bu uçuşlarda tek yönlü bilet ile yolcu taşınmaz,  

Türk taşıyıcılarına Charter kısıtlaması uygulanmayan ülkelerden yapılan Charter 
uçuşlarında mütekabiliyet ilkesine göre uçak koltuk kapasitesinin yüzde onuna (%10) 

kadar koltuk satışı yapılabilir,  

Yerli havayolu işletmeleri hava araçlarının SHGM otomasyon sisteminde tanımlı olması 

ve uçuştan en az üç (3) saat önce uçuş amacını içeren uçuş planlarını göndermeleri ve 
uygun görülmesi kaydıyla yurt dışı uçuşlarını uçuş planıyla gerçekleştirirler. 

Uygun görülmeyen uçuşlar için madde 3.3.2’ye göre izin başvurusu yapılır. 
İzin Başvuru Usulleri Madde 3.3’e ilave olarak tur operatörü ile hava taşıyıcısı arasında 

imzalanmış bulunan sözleşme ibraz edilir. 

 

 
Diğer Charter Uçuşları 
                                                                           AIP GEN-1.2 – Sayfa-8 / 4.4.2.1 
 “ Kapalı Tur “  Şirket veya spor organizasyonu, seminer, konferans toplantısı, Hac 

ve Umre gibi özel sebeplerle düzenlenen, geliş ve gidiş kuralı esas alınarak 
gerçekleştirilen uçuşlardır. 

                                                                           AIP GEN-1.2 – Sayfa-8 / 4.4.2.2 

 “ Özel Charter “  Tek bir kiralayan ile hava aracının tamamını kapsayan bir kira 
sözleşmesine dayanarak belirli bir gruba tahsis edilen geliş veya gidiş esaslı, yolcunun 

ayrıca ücret ödemediği uçuşlardır. 
      Havayolu işletmeleri ile yapılan sözleşme ile madde 3.3’e göre başvuru yapılır. 

                                                                           AIP GEN-1.2 – Sayfa-8 / 4.4.2.3 
 “Kargo Charter Uçuşları”  Müsaade mesai saatlerinde SHGM tarafından CA: C kodu 

ile verilir. Türk hava sahası veya havalimanları kullanılarak gerçekleştirilen ve tarifeli 
uçuş kapsamı dışında kalan, amacı sadece kargo taşıma olan seferlerdir.  
Yolcu kabul edilmeyen ve kargo uçağında taşınabilecek kişiler:  

üü Uçuş ekip üyesi ve işletenin İşletme El Kitabında izin verilen ve buradaki  
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Talimatlara uygun olarak taşınan şirket personeli, personelin aile üyeleri, denetçiler ve 

şirketin eğitim verdiği kişiler,    

üü İlgili kamu kurum/kuruluş yetkili temsilcisi,  

üü Uçaktaki belirli ve özel bir sevkiyat ile ilgili olan görevli kişiler.  

   Kargonun içeriği nedeniyle hava aracında refakatçi bulunması durumunda; mali 
sorumluluk sigortası SHGM’ye gönderilir. 

            
 

                                                                        AIP GEN-1.2 – Sayfa-9 / 4.4.2.3.2 
“Tarifesiz Düzenli Kargo Uçuşları” Bir ya da birden fazla gönderici/alıcı için belli bir 

süreyi (yıllık, sezonluk vb.) kapsayacak şekilde hava aracının tamamının kiralanmasını 
kapsayan bir kira sözleşmesine dayanarak, düzenli olarak belli noktalar arasında gidiş 

veya dönüşlerde kargo taşıma amacı ile yapılan uçuşlardır. 

                                                                       AIP GEN-1.2 – Sayfa-9 / 4.4.2.3.3 

“ Münferit Kargo Uçuşları”  Bir ya da birden fazla gönderici/alıcı için hava aracının 

tamamını kapsamak üzere yapılan sınırlı sayıda uçuş içeren bir kira sözleşmesine 
dayanarak, bir ya da birkaç uçuş ile belli noktalar arasında gidiş veya dönüşlerini 

sağlamak amacı ile yapılan uçuşlardır.  

       Yerli havayolu işletmeleri hava araçlarının SHGM otomasyon sisteminde tanımlı 

olması ve uçuştan en az üç (3) saat önce uçuş amacını içeren uçuş planlarını 
göndermeleri ve uygun görülmesi kaydıyla yurt dışı uçuşlarını uçuş planıyla 

gerçekleştirirler. 

      Uygun görülmeyen uçuşlar için madde 3.3.2’ye göre izin başvurusu yapılır. 
 
 
                                                             AIP GEN-1.2 – Sayfa-9 / 4.4.2.3.4 
“Bagaj Taşımacılığı”  Yolcu beraberinde taşınamayan (yolcu olmaksızın) bagajlara 

yönelik hava aracının tamamını kapsayan kira sözleşmesine dayanarak, bir ya da 
birkaç uçuş ile belli noktalar arasında gerçekleşen uçuşlardır. 
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ARAMA ve KURTARMA (SEARCH and RESCUE) 

1. ARAMA KURTARMA TANIMI 

Arama: Normal olarak bir kurtarma koordinasyon merkezi veya kurtarma alt merkezi 
tarafından koordine edilen, tehlikedeki kişilerin yerini belirlemek için mevcut personel ve 
tesislerin kullanıldığı bir operasyon, ICAO Annex 12 Search and Rescue  

Kurtarma: Tehlikedeki kişileri kurtarmak, ilk tıbbi veya diğer ihtiyaçlarını sağlamak ve onları 
güvenli bir yere teslim etmek için yapılan bir operasyon, ICAO Annex 12 Search and Rescue 

2. DOKÜMANLAR 
2.1.Uluslararası Dokümanlar 

• ICAO/IMO IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue) 
Manual (DOC 9731), 

• ICAO Annex 12 Search and Rescue, 
• ICAO Annex 11 Air Traffic Services 

2.2.Ulusal ve Kurumsal Dokümanlar 

• Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği  
• Türkiye AIP’si (GEN 3.6) 
• Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmetleri Yönergesi 
• KYS Dokümanları 

 
3. ARAMA KURTARMA GENEL BİLGİ 
3.1.Uluslararası Mevzuat 

IAMSAR Manual:  

3 ciltten oluşmaktadır.  

• Cilt 1 Organizasyon ve Yönetim: Bu doküman arama kurtarma yöneticilerine yöneliktir 
ve küresel arama kurtarma sistemi kavramını ele alır. Ulusal ve bölgesel arama kurtarma 
sisteminin kuruluşu ve geliştirilmesi, etkin ve ekonomik arama kurtarma hizmetlerinin 
sağlanması için komşu ülkelerle yapılması gereken koordinasyon konularını içerir.  

• Cilt 2 Görev Koordinasyonu: Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezleri ve Arama 
Kurtarma Alt Merkezlerine yöneliktir ve arama kurtarma operasyonu ve tatbikatlarını 
planlayan ve koordine eden personeli desteklemektedir. 

• Cilt 3 Mobil Hizmetler: Arama Kurtarma faaliyetine katılan birimler, hava ve deniz 
araçlarına yöneliktir ve faaliyete katılan birimler, olay yeri koordinasyonuna haiz gemi 
ve hava araçlarında kullanılabilecek mobil kolaylıklar için bir rehber teşkil etmektedir. 

Annex 12 Search and Rescue 

Aşağıda yer alan açıklamalar söz konusu dokümandan alıntıdır. Doküman genel olarak ICAO 
üye devletlerin arama kurtarma hizmetleri için bir rehber teşkil eden standart ve tavsiyeleri 
içermektedir. 

“ ICAO’ya üye devletler, bireysel olarak veya diğer devletlerle işbirliği içinde, tehlikede olan 
kişilere yardım sağlanmasını sağlamak için kendi topraklarında arama ve kurtarma 
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hizmetlerinin kurulmasını ve sağlanmasını düzenleyeceklerdir. Bu tür hizmetler 24 saat esasına 
göre sağlanacaktır. Ayrıca devletler, tehlikedeki uçaklara ve uçak kazalarından sağ kurtulanlara 
yardım sağlarken, bu kişilerin uyruklarına veya statülerine veya bu kişilerin bulundukları 
koşullara bakılmaksızın bunu yapacaklardır.” 

ICAO Annex 11 Air Traffic Services 

Havacılık ile ilgili arama kurtarma hizmetlerini Kurumumuz adına yürütmekte olan Havacılık 
Bilgi Yönetimi şube müdürlüğü açısından önem taşımaktadır. Dokümanın “Chapter 5 Alerting 
Service” bölümünde yer alan bilgiler hava trafik hizmetlerinin acil durumları ile ilgilidir. Acil 
durum safhaları da bu bölüm içerisinde yer almaktadır. Aşağıda yer alan bazı önemli maddeler 
dokümandan alıntıdır; 

5.1.2. Uçuş bilgi merkezleri (FIC) veya saha kontrol merkezleri (ACC) , ilgili uçuş bilgi bölgesi 
veya kontrol sahasında faaliyet gösteren bir hava aracının acil durumuyla ilgili tüm bilgilerin 
toplanması ve bu bilgilerin uygun kurtarma koordinasyon merkezine (RCC) iletilmesi için 
merkezi nokta olarak hizmet edecektir. 

5.1.3. Bir hava aracının bir havaalanı kontrol kulesi (TWR) veya yaklaşma kontrol biriminin 
(APP) kontrolü altındayken ortaya çıkan olağanüstü hal durumunda, bu birim, uçuş bilgi 
merkezi (FIC) veya saha kontrol merkezine (ACC) derhal haber verecek ve bu birimler de 
kurtarma koordinasyon merkezine (RCC) bildirimde bulunacaktır. Ancak acil durumun niteliği, 
ihbarın gereksiz olacağı durumlarda, saha kontrol merkezi (ACC), uçuş bilgi merkezi (FIC) 
veya kurtarma koordinasyon merkezine (RCC) bildirim yapılmayacaktır. 

5.2 RCC lerin bilgilendirilmesi 

Acil Durum Safhaları 

a) Şüphe safhası 

1. Muhaberenin alınması gereken zamandan sonraki otuz dakikalık süre içinde veya bu tür bir 
uçakla iletişim kurmak için başarısız bir girişimin ilk yapıldığı andan itibaren, hangisi daha 
önceyse, uçaktan hiçbir iletişim alınmamışsa veya 
2. Bir hava aracı, en son bildirdiği tahmini varış zamanından itibaren veya hava trafik hizmet 
birimleri (ATSU) tarafından tahmin edilen tahmini varış zamanından itibaren otuz dakika 
içinde (hangisi daha sonra ise) iniş yapmadıysa, 
uçağın ve yolcularının güvenliğine ilişkin hiçbir şüphenin olmadığı durumlar hariç. 

b) Alarm Safhası 

1. Şüphe safhasının ardından, uçakla iletişim kurmak için müteakip girişimler veya diğer ilgili 
kaynaklara yapılan soruşturmalar bir sonuç vermediğinde, 
2. Bir uçağın, iniş izni verildiğinde ve tahmini iniş süresinden sonraki beş dakika içinde iniş 
yapamadığında ve uçakla iletişim yeniden kurulmadığında, 
3. Uçağın çalışma verimliliğinin bozulduğu, ancak bir zorunlu inişe sebep olmadığına ilişkin 
bilgi alındığında 
uçağın ve içindekilerin güvenliğiyle ilgili endişeleri hafifletecek kanıtların olduğu durumlar 
hariç 
4. Bir uçağın yasadışı müdahaleye uğradığı biliniyor veya buna inanılıyorsa, 
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c) Tehlike Safhası 

1. Alarm safhasını takiben, uçakla iletişim kurmak için daha fazla başarısız girişim ve daha 
yaygın başarısız soruşturmalar, uçağın tehlikede olma olasılığına işaret ederse, 
2. Uçaktaki yakıtın tükendiği veya uçağın güvenli bir şekilde inmesini sağlamak için yetersiz 
olduğu düşünüldüğünde, 
3. Uçağın çalışma verimliliğinin, zorunlu inişe sebep olabileceği ölçüde bozulmuş olduğunu 
gösteren bilgi alındığında, 
4. Uçağın zorunlu iniş yapmak üzere olduğu veya yaptığı makul ölçüde kesin olduğu bilgisi 
alındığında 
Uçağın ve içindekilerin ciddi ve yakın bir tehlike altında olmadığına ve acil yardıma ihtiyaç 
duymadığına dair makul kesinlik olduğu durumlar hariç. 

3.2.Ulusal Mevzuat 

Ülkemizde arama kurtarma hizmetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin olarak bir dayanak oluşturan 
söz konusu Yönetmelik 17.10.2020 tarih ve 31277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği 

Yönetmelikte yer alan bazı maddeler aşağıdaki gibidir; 

Amaç: Bu Yönetmeliğin amacı; insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama 
kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör 
kuruluşları ile yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını tespit 
etmek, bu faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere/anlaşmalara uygun 
olarak yürütülmesini sağlamaktır. 

AAKKM: Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Denizcilik Genel Müdürlüğü) 
AKKM: Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi 

• HVAKKM: Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Türk arama kurtarma bölgesinde yer alan 
ana kara, ülkemiz adaları ve karasal iç sular üzerindeki hava araçlarının kazaya 
uğraması durumunda her türlü arama kurtarma operasyon faaliyetlerini AAKKM 
koordinasyonunda yürütür) 

• DZAKKM: Sahil Güvenlik Komutanlığı (Türk arama kurtarma bölgesinde kıyılardan 
itibaren deniz alanlarındaki arama kurtarma operasyonlarının her türlü arama 
kurtarma operasyon faaliyetlerini AAKKM koordinasyonunda yürütür) 

 
Bu Yönetmelik; 
a) Doğal afetler sonucu ana karada icra edilen arama kurtarma faaliyetlerini, 
b) Hava araçlarının kazaya uğraması durumu hariç olmak üzere dağ, mağara, bina, maden 
gibi yerlerde yürütülen diğer arama kurtarma faaliyetlerini, 
c) Harp durumu, sivil kargaşa, terör ve ayaklanma sonucu olağanüstü hali gerekli kılan 
durumlardaki yardım faaliyetlerini, 
ç) Yalnız askeri unsurların uğradığı kazalarda icra edilen arama kurtarma faaliyetlerini,  
d) Kaza sonucu mal kurtarmaya yönelik faaliyetleri, 
e) Deniz ve hava araçları dışındaki tıbbi tavsiye, tıbbi tahliye ve tıbbi ilk yardım hizmetlerini 
kapsamaz. 

Denizcilik Genel Müdürlüğü AAKKM’yi kurar ve işletir.  
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AAKKM’nin görev ve sorumlulukları şunlardır: 
a) Arama kurtarma faaliyeti kapsamında doğrudan DZAKKM’yi, HVAKKM’yi ve bu 
Yönetmelik kapsamında görev verilen ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları 
ile yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarını görevlendirmek, faaliyetlerini takip etmek, 
önleyici ve düzeltici tedbirleri almak ya da aldırmak. (Diğer sorumluluk ve görevleri için 
Yönetmeliğe bakınız) 
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları  
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:  
a) Bir arama kurtarma faaliyetinin icrası sırasında sivil hava trafik kontrol, havacılık ve uçuş 
bilgi hizmetlerini idame ettirerek hava araçlarının pozisyonlarının sürekli takip ve kontrolünü 
sağlamak.  
b) Türk arama kurtarma bölgesinin Türk hava sahası dışında kalan kısmındaki hava 
araçlarının pozisyonlarının imkânları dâhilinde sadece takibini yapmak.  
c) AAKKM ve/veya AKKM’nin talebi doğrultusunda, sivil hava aracılarına ait hava aracı 
işleticisinin adı, uçuş planı ve uçuş müsaadesinde (permi) yer alan uçuş bilgileri, pozisyon 
bilgileri, yolcu ve mürettebat sayısı gibi bilgi taleplerini anlık veya geçmişe yönelik olarak 
temin ederek paylaşmak.  
ç) AAKKM ve/veya AKKM’den talep gelmesi durumunda arama kurtarma faaliyeti yapılan 
bölgenin NOTAM’lanmasını sağlamak.  
d) Gerektiğinde NOTAM'lama işlemleri ile ilgili uluslararası koordinasyonu sağlamak.  
e) Arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak için sahip olduğu tüm sistemlerden elde 
edilen bilgileri toplamak, değerlendirmek, Hava Savunma Bildirim Merkezi ve kendi alt 
birimleri ile irtibata geçerek doğrulamak ve gerekirse AAKKM ve ilgili AKKM’lere aktarmak.  
f) Arama kurtarma faaliyetinin icrasından sorumlu kurum ve kuruluşların imkân ve kabiliyetleri 
ile kendisine iletilen ilgili bilgileri, Türkiye Havacılık Bilgi Yayınları (AIP) aracılığıyla 
yayımlamak. 

Türkiye AIP’si (GEN 3.6) 

Türkiye’de sivil havacılık kapsamında arama kurtarma ile ilgili bilgiler AIP’de GEN 3.6 
bölümünde yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde yer alan bilgiler ülkemizdeki arama kurtarma 
otoritelerinden gelen bilgiler doğrultusunda Genel Müdürlük Havacılık Bilgi Yönetimi Şube 
Müdürlüğünce AIP’de yayımlanır. 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmetleri Yönergesi 

Genel Müdürlük Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı AIM Şube Müdürlüğü, Hava Trafik 
Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü ve Kuruluşumuz tarafından işletilen Havalimanlarındaki AIM 
hizmet birimlerinin görev/yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. 

Kalite yönetim sistemi (KYS) Dokümanları 

Genel Müdürlük Emniyet Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğü tarafından arama kurtarma ile 
ilgili hazırlanan dokümanlardır ve Kurumumuzun bir arama kurtarma faaliyeti sırasındaki 
çalışma şekillerini belirtmektedir. Dokümanların içeriği arama kurtarma ile ilgili personel 
tarafından gözden geçirilir gerektiğinde değişiklikler yapılır. Çalışılan havalimanı ve birimlere 
göre farklı dokümanlar yer almakta ve buna bağlı farklı formlar bulunmaktadır.  
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4. TÜRKİYE’DE ARAMA KURTARMA TEŞKİLATLANMASI 

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği gereği Türkiye’de arama 
kurtarma faaliyetlerinde sorumlu birim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik 
Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yürüten Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’dir. 
Hava ve deniz olarak ikiye ayrılmıştır. Adı geçen yönetmelik ile HVAKKM sorumluluğu Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’na, DZAKKM sorumluluğu ise Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 
verilmiştir.  

Yönetmelik’te yer alan “Deniz ve hava araçlarından kaynaklanan arama kurtarma faaliyetleri, 
AAKKM’nin koordinasyonunda, AKKM’ler tarafından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, 
özel sektör kuruluşları ve yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının personel, ekipman, ulaşım 
araçları ve teçhizat desteğiyle yerine getirilir.” maddesinde görüldüğü üzere bir arama 
kurtarma faaliyeti sırasında sadece sorumlu olan AKKM’ler değil devletin tüm birimleri ve özel 
sivil toplum kuruluşları da imkanları dahilinde yer almaktadır. Ülkemizdeki sivil havacılık 
kapsamında tek seyrüsefer hizmet sağlayıcı olmamız sebebiyle arama kurtarma faaliyetlerinde 
Kurumumuzun yeri önem taşımaktadır. 

 

5. COSPAS-SARSAT 

Uydular vasıtasıyla, bir kaza yapan ve bu durumu 406 MHZ frekanslarında tehlike sinyali 
gönderen vericiler üzerinden bildiren gemi, uçak veya şahısların kazaya uğradıkları noktanın 
yerini belirlemek amacıyla tasarlanmış uydu yardımlı arama kurtarma sistemidir. Sistemin 
amacı, dünyadaki tüm arama ve kurtarma (SAR) operasyonlarına yardımcı olmak üzere, 
milliyet ayırımı yapılmaksızın ve ücretsiz olarak, tehlike çağrılarını ve tehlike pozisyonlarını 
sorumlu tüm merkezlere ulaştırarak en kısa zamanda tehlikedeki kişilere SAR hizmetinin 
ulaştırılmasının sağlanmasıdır. COSPAS-SARSAT Sistemi, 1979 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD), Kanada, Fransa ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği  (SSCB)  arasında 
imzalanan bir anlaşma ile geliştirilmeye başlanmıştır. Bunu takiben 1985 yılında sistemin 
kullanılmaya hazır olduğu dünyaya ilan edilmiştir. Merkezi Kanada Montreal’de yer 
almaktadır. 

COSPAS Rusça Cosmicheskaya Sistyema Polska Avariynich Sudov (Tehlikedeki gemilerin 
aranması için Uzay Sistemi), SARSAT ise ingilizce Search And Rescue Satellite-Aided 
Tracking (Uydu Aracılığıyla Arama ve Kurtarma) kısaltmalarıdır. 

COSPAS-SARSAT sistemi üç ana bölümden oluşmaktadır. 
• Kaza anında sinyal gönderen vericiler (beacon): ELT, EPIRB, PLB olarak kısaltılan bu 

cihazların çalışma biçimleri aynı olup kullanım amaçlarına göre şu şekilde 
sınıflandırılmışlardır; ELT (Emergency Locator Transmitter) hava araçları için, EPIRB: 
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) deniz araçları için, PLB (Personal 
Locator Beacon) kişisel kullanım cihazı ise dağcılık vb. ile ilgilenen kişilerin kullanımı 
içindir. 
ICAO mevcut sistemde COSPAS-SARSAT organizasyonu ile ortak çalışarak 
dokümanlarında düzenlemeye gitmiş ve ELT cihazlarının uçaklarda bulunması 
zorunluluğunu getirmiştir (kalkış ağırlığı, uçuş mesafesi vb. kriterlere göre uçakta 
olması gereken ELT sayı ve tip farklılıklar vardır). 
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• Uydular: vericilerden gelen sinyalleri alıp işleyen ve yeryüzüne ileten uydulardır. Bir 
uydu farklı hizmetlere yönelik sistemler içermektedir. Arama kurtarma hizmetlerinde 
de yer alabilmesi için SAR Payload olarak adlandırılan cihazın uyduya yerleştirilmesi 
gerekmektedir. Dünyada uydu sınıflandırılması genel olarak üçe ayrılmıştır; LEO (Low 
Earth Orbit), MEO (Middle Earth Orbit ve GEO (Geosynchronous). LEO yörüngesinde 
yer alan SAR amaçlı uydulara LEOSAR uyduları, MEO yörüngesindekilere MEOSAR 
uyduları, GEO olanlara da GEOSAR uyduları adı verilir. LEO ve MEO uyduları 
yörüngesel uydulardır.  
LEO uyduları kutupsal bir yörünge izlerler, dünyadan uzaklıkları yaklaşık 1500-2000 
km arasıdır ve yaklaşık 7 km/sn hızla bir tur ortalama 100 dakika sürmektedir. Ancak 
yükseklikleri sebebiyle kapsama alanları kısıtlıdır.  
GEO uyduları dünyadan yaklaşık 35.000 km mesafede ve durağan uydulardır. Ancak 
kutup bölgeleri görüş alanlarında değildir. 1997 yılında sisteme dâhil edilmişlerdir. 
Türkiye MSG 3 uydusunu takip etmektedir. 
LEO uydularının görüş alanlarının yetersizliği ve GEO uydularının ise görüş alanlarının 
kutup bölgelerini kapsamaması sebebiyle MEO uydularının sisteme dâhil edilmesine 
karar verilmiştir. Bir LEO uydusundan daha büyük neredeyse bir GEO uydusu kadar 
görüş alanına sahip olan bu uydular 19.000 km ile 24.000 km mesafede yer almaktadır. 
MEO uyduları LEO uydularından çok daha geniş neredeyse bir GEO uydusu kadar 
görüş alanına sahiptirler ve yavaş hareket etmektedirler. Bu sistemin avantajları; MEO 
uydularının her zaman görünür olması, sinyal gönderen vericinin aynı anda birden fazla 
uydu tarafından görülmesi, sinyalin saniyeler mertebesinde tespiti ve konumunun 
hesaplanması ile tek bir sinyalde bile konum tespitinin yapılabilmesidir. 

              
            Bir LEO uydusunun kapsama alanı          Bir GEO uydusunun kapsama alanı 
 

                        
                             Bir LEO ve MEO uydusunun karşılaştırmalı kapsama alanları 
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• Yer İstasyonları: Uydulardan gelen sinyalleri alan, işleyen ve kazanın yerini tespit eden 
istasyonlara LUT (Local User Terminal) adı verilmektedir. Uydulardan gelen sinyalleri 
işleyen bu istasyonlar sinyalin geldiği uydu sistemine bağlı olarak LEOLUT, MEOLUT 
ve GEOLUT olarak adlandırılmaktadırlar. Sinyallerin işlenmesi sonucunda oluşan 
koordinatlar MCC (Mission Control Center) olarak adlandırılan ve COSPAS-SARSAT 
organizasyonu gereği her üye ülkede bir tane olması gereken merkezlere aktarılır. 
Buradan da RCC (Rescue Coordination Center) adı verilen arama kurtarma faaliyetini 
fiilen yerine getiren birimlere iletilir. Burada adı geçen RCC’nin ülkemizde iki karşılığı 
vardır; Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı. 

 

                         
               COSPAS-SARSAT Sistemi çalışma şeması 
 

Ülkemizde AKKM olarak görevlendirilen bu kurumlar COSPAS-SARSAT organizasyonu 
içerisinde RCC olarak adlandırılmaktadırlar. Her bir komutanlığın kendi alt merkezleri ise RSC 
(Rescue Sub Center) Kurtarma Alt Merkezi olarak görev yapmaktadır. HVAKKM’nin 
Eskişehir ve Diyarbakır’da, DZAKKM’nin ise Samsun, İstanbul, İzmir ve Antalya’da Kurtarma 
Alt Merkezleri vardır. 

Ülkemizde AAKKM olarak hizmet veren Denizcilik Genel Müdürlüğü COSPAS-SARSAT 
sisteminde MCC görevini de üstlenmiş ve COSPAS-SARSAT organizasyonu içerisinde 
TRMCC olarak adlandırılmıştır. 

COSPAS-SARSAT sistemine sahip olmayan diğer ülkelerin de bu sistemden 
faydalanabilmeleri için bir yöntem geliştirilmiş ve bu ülkelere SPOC (SAR Point of Contact) 
adı verilmiştir. İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna ülkemizin SPOC’larıdır ve 
COSPAS-SARSAT sistemi aracılığıyla bu ülkelerden sinyal alınması durumunda sinyal 
bilgileri otomatik olarak ilgili ülkeye iletilir. 

6. DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ARAMA KURTARMA 
HİZMETLERİNDEKİ YERİ 

Ülkemizde hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş olan DHMİ Genel Müdürlüğü sivil 
havacılık açısından arama kurtarma hizmetlerinde ön planda yer almaktadır. Kurumumuzun 
görevi Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği’nde açıkça 
belirtilmiştir. DHMİ’nin bir arama kurtarma faaliyeti sırasında fiilen icra edeceği herhangi bir 
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görevi olmamakla beraber ele geçen her bilgi en kısa zamanda ilgili birimlere aktarılmaktadır. 
Bu görev öncelikle Havacılık Bilgi Yönetimi personelince yürütülmektedir. Bu amaçla Ankara 
Hava Trafik Kontrol Merkezi FIC Ofisi ile İstanbul Atatürk Havalimanı AIM ofisine COSPAS-
SARSAT sistemi kurulmuştur. Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) uzmanları ile Hava Trafik 
kontrolörlerinin bir acil durumda ne şekilde işlem yapacakları ICAO kurallarına ve ulusal 
yükümlülüklere göre KYS talimatlarında belirtilmiştir. Ayrıca Deniz ve Hava Araçları 
Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği’nde yer alan “Acil durum safhaları AAKKM 
tarafından veya AAKKM ile koordineli olarak ilgili AKKM tarafından ilan edilir” ibaresi gereği 
Kurumumuz tarafından acil durum safhalarının ilan edilmesi söz konusu değildir. 

7. AIM PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

AIM personelinin bir acil durum söz konusu olduğunda takip edeceği işlemler ile ilgili KYS 
birimi tarafından bir talimat oluşturulmuştur. Söz konusu Arama ve Kurtarma Talimatı (TLM-
EN-001) içerisinde AIM personeli için iki farklı pozisyon bulunmaktadır. COSPAS-SARSAT 
sistemlerinin kurulmuş olduğu HTKM FIC birimi ve İstanbul/Atatürk Havalimanı AIM 
birimleri için farklı, diğer havalimanlarında görev yapan AIM personeli için farklı işleyiş yer 
almaktadır.  

Bir Arama Kurtarma faaliyeti söz konusu olduğunda telefon görüşmelerinin kayıt altına 
alınması gerekmektedir. Mutlaka ilgili birimlere bilgi verilerek telefon kayıtlarının saklanması 
talep edilir.  

NOT: Askeri trafiklerin SAR Faaliyetine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak, 
Arama ve Kurtarma Faaliyeti konusunda bilgi paylaşımı olması durumunda alınan bilgi Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı (HVAKKM) ile Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığına iletilmelidir. 

7.1. HTKM FIC ve İstanbul/Atatürk Havalimanı AIM birimleri 

Arama ve Kurtarma Talimatında yer alan işlemler izlenir. Arama Kurtarma faaliyetlerinde her 
bir bilginin önemi göz önüne alınarak elde edilen bilginin (mümkünse kontrol ve 
değerlendirilmesi yapılarak) ilgili birimlere en kısa zamanda aktarılması önem arz etmektedir.  

HTKM FIC ve İstanbul Atatürk AIM Ofislerine gelen ihbarların olası kaynakları aşağıda 
belirtilmiştir: 

• Uyduya dayalı arama kurtarma sistemi (COSPAS-SARSAT), 
• VFR trafiğe ait iniş bilgisinin alınamadığı (Uçuş planının kapatılmadığı) durumlar, 
• Radardan kaybolan, irtibat kurulamayan, acil (emergency) iniş bildiren uçuşlar, 
• Seyir halinde olan pilotların ACC aracılığıyla bildirdiği ihbarlar, 
• Diğer AIM ünitelerinden gelen ihbarlar, 
• Medya aracılığıyla alınan ihbarlar,  

 
Bir acil durum söz konusu olduğunda yapılacak işlemler ile ilgili olarak 7.3. maddesinde tavsiye 
niteliğindeki işlemler belirtilmiştir.  

Ele geçen ilk bilgi öncelikle telefon ile daha sonra Acil Durum Bildirim Formu doldurularak 
formda yer alan birimlere faks ile iletilir. Daha sonraki gelişmeler sonucu elde edilen bilgiler 
acil durumun sona erdiğini ve bir arama kurtarma faaliyetine gerek olmadığını gösteriyorsa yine 
önce telefon ile daha sonra Acil Durum Bildirim Formu sonuç bölümü de doldurularak formda 
yer alan birimlere faks ile iletilir.  
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Eğer olay sonucu bir kaza/kırım durumu söz konusu ise eldeki bilgiler önce HVAKKM ve 
AAKKM’ye telefon ile daha sonra daha sonra DHMİ Genel Müdürlüğü’ne Acil Durum 
Bildirim Formu’nda yer alan diğer birimlere en kısa zamanda iletilir. Arama Kurtarma faaliyeti 
süresince ilave bilgiler edinilmesi durumunda zaman kaybetmeksizin HVAKKM ve 
AAKKM’ye bilgi aktarılmaya devam edilir. Faaliyet sona erdikten sonra Hava Aracı Kaza 
Kırım Bilgi Formu doldurulur, tüm bilgi ve belgeler dosyalanır ve rapor haline getirilerek 
HVAKKM, AAKKM ve DHMİ Genel Müdürlüğü’ne iletilir. 

COSPAS-SARSAT sisteminden sinyal gelmesi durumunda koordinata ulaşılabilmek (sinyali 
doğrulayabilmek) amacıyla sinyal içeriğinde yer alan bilgilere göre mümkünse operatör, 
koordinata yakın havalimanı ile iletişim kurulur. Kısa zaman içerisinde sinyal ile ilgili bir 
bilgiye ulaşılamaz ise HVAKKM ve AAKKM ye önce telefon ile daha sonra COSPAS 
SARSAT Sinyali Geri Bildirim Formu doldurularak bilgi aktarılır. Gelen sinyalin habersiz 
yapılan test, cihazın istem dışı sinyal göndermesi vb. gibi yanlış alarm olduğu bilgisi edinilirse 
en kısa zamanda HVAKKM’ye önce telefon ile daha sonra COSPAS SARSAT Sinyali Geri 
Bildirim Formu Sinyalin Sebebi bölümü de doldurularak faks ile iletilir. 

Gelen sinyalin gerçek bir kaza/kırım olayı olduğu ortaya çıkarsa elde edilen her bilgi 
HVAKKM ve AAKKM’ye önce telefon ile daha sonra DHMİ Genel Müdürlüğü’ne en kısa 
zamanda iletilir. Arama Kurtarma faaliyeti süresince ilave bilgiler edinilmesi durumunda 
zaman kaybetmeksizin HVAKKM ve AAKKM’ye bilgi aktarılmaya devam edilir.  Faaliyet 
sona erdikten sonra Hava Aracı Kaza Kırım Bilgi Formu doldurulur, tüm bilgi ve belgeler 
dosyalanır ve rapor haline getirilerek HVAKKM, AAKKM ve DHMİ Genel Müdürlüğü’ne 
iletilir. 

Kaza/kırıma uğrayan hava aracı yabancı tescilli ise en kısa zamanda Dışişleri Bakanlığı, 
Havacılık Dairesine mutlaka bilgi verilmelidir. 

7.2.Diğer Havalimanlarındaki AIM birimleri 

Arama ve Kurtarma Talimatında yer alan işlemler izlenir. Arama Kurtarma faaliyetlerinde her 
bir bilginin önemi göz önüne alınarak elde edilen bilginin (mümkünse kontrol ve 
değerlendirilmesi yapılarak) ilgili birimlere en kısa zamanda aktarılması önem arz etmektedir.  

Bir acil durum söz konusu olduğunda yapılacak işlemler ile ilgili olarak 7.3. maddesinde tavsiye 
niteliğindeki işlemler belirtilmiştir.  

Ele geçen ilk bilgi telefon ile HTKM FIC/İstanbul Atatürk AIM Birimine en kısa zamanda 
iletilir. Daha sonraki gelişmeler sonucu elde edilen bilgiler acil durumun sona erdiğini ve bir 
arama kurtarma faaliyetine gerek olmadığını gösteriyorsa yine telefon ile HTKM FIC/İstanbul 
Atatürk AIM Birimine iletilir ve FRM KY 016 Vukuat Formuna özet bilgi yazılır. Eğer olay 
sonucu bir kaza/kırım durumu söz konusu ise Arama Kurtarma faaliyeti süresince ilave bilgiler 
edinilmesi durumunda zaman kaybetmeksizin HTKM FIC/İstanbul Atatürk AIM Birimine bilgi 
aktarılmaya devam edilir. Arama kurtarma faaliyeti sona erdikten sonra Hava Aracı Kaza Kırım 
Bilgi Formu doldurulur, tüm bilgi ve belgeler dosyalanır ve rapor haline getirilerek HTKM 
FIC/İstanbul Atatürk AIM Birimine iletilir. 

7.3.Bir acil durum sırasında yapılması tavsiye edilen işlemler  

Aşağıda yer alan uygulamalar tavsiye niteliğinde olup olayın mahiyetine göre farklı 
araştırmalar da yapılmalıdır. 
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• Uçuş planında yer alan pilotun cep telefonu aranır. (VFR trafik için) 
• İniş meydanı (varsa AIM birimi, yoksa TWR) ile irtibata geçilerek durum hakkında bilgi 

alınır. 
• Uçuş planındaki alternatif havalimanı(ları) ile irtibata geçilerek durum hakkında bilgi 

alınır. 
• Kalkış varış ve alternatif havalimanı ATS birimlerinden muhabere araması yapılması 

talep edilir. 
• Hava aracı operatörü ile irtibata geçilerek bilgi alışverişinde bulunulur. Varsa hava 

aracında bulunan diğer kişilerin cep telefonu numaraları HVAKKM’ye iletilmek 
amacıyla istenir. (VFR trafik için) 

• COSPAS-SARSAT sisteminde olay ile bağlantılı bir sinyal olup olmadığı kontrol edilir. 
• Hava aracı hakkında alınan her bilgi ilgili birimlere bildirilmeye devam edilir. 
• ACC birimi ile irtibata geçilerek en-route trafikten frekans dinlemesi yapmaları istenir. 
• Kalkış iniş meydanları arasında ve civarında (alternatif meydan olmayan) diğer 

meydanlar aranarak hava aracı hakkında bilgi edinilmeye çalışılır. 
• Hava aracı hakkında alınan her bilgi ilgili birimlere bildirilmeye devam edilir. 
• Her türlü muhabere aramasına devam edilir 
• Hava aracı hakkında alınan her bilgi ilgili birimlere bildirilmeye devam edilir. 

 
7.4.Arama Kurtarma Hizmetlerinde İlave Bilgiler 

 
• Arama Kurtarma ile ilgili AFTN üzerinden gönderilen tüm mesajlar “SS” önceliği ile 

gönderilmelidir. 
• Yapılan tüm telefon görüşmelerinin kiminle, hangi telefon hattından, saat kaçta 

yapıldığı mutlaka kaydedilmeli, bilginin kaynağı sorulmalıdır. 
• Olayla ilgili alınan bilgiler meydan otoritesine de en kısa zamanda iletilmelidir. 
• Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek yorumlar yapılmamalıdır. 
• Kurum dışından arayan kişilere, basın mensuplarına ve kurum içi dahi olsa yetkisiz olan 

kişilere kesinlikle bilgi verilmemelidir. 
• Elektronik müdürlüğünden Bant kayıtlarının muhafaza edilmesi için istekte 

bulunulmalıdır. 
• Arama Kurtarma faaliyetlerinde önemli bir yer tutan VFR uçuşlar ile ilgili olarak uçuş 

emniyet mesajlarının zamanında yayımlanması (DEP, ARR, DLA, CNL, DIV, CHG.) 
gerekmektedir. 

• İlgili havalimanları ve FIR dan sorumlu FIC ve İstanbul AIM ofislerinin ve Hava 
Savunma Bildirim Merkezi (ADNC) adreslerinin mutlaka yazılması gerekmektedir.                               

  VFR Uçuşlar için AFTN  adresleri 
       Ankara FIR için : LTAAZFZX 
          İstanbul FIR için : LTBBZFZX 
  ADNC   : LTACYWYX 
• Uçuş planına pilot ya da şirket telefon numarasının yazılması gerekmektedir. 
• ZZZZ ibaresinin hangi il sınırları içinde olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. 

 
 
 

- SON -  


