Dünyanın en büyük sanal havacılık platformuna

HOŞGELDİNİZ!

IVAO TÜRKİYE
https://tr.ivao.aero

Değerli üyemiz,
Dünyanın en büyük sanal havacılık platformu IVAO'ya hoş geldiniz. IVAO; dünya genelinde 50’den fazla ülke
temsilciliğiyle, 190,000’den fazla üyeye, yeni nesil yazılımlar ile sanal havacılık hizmetleri sunan, kar amacı gütmeyen
uluslararası bir kuruluştur. IVAO Türkiye ise bu kuruluşun yerel temsilcisidir.
IVAO’nun amacı tüm üyelere Pilot ve ATC olarak internet üzerinden yapılacak bu hobiye gerekli olan alt yapı hizmetini
sunarak “Olabildiğince Gerçek" bir sanal uçuş ortamı yaratmaktır.
IVAO Türkiye'nin sağladığı hizmetler arasında sanal pilot ve sanal hava trafik kontrolü eğitimleri yer almaktadır.
Sistem belirli kurallar içinde uygulandığından üye olurken kabul ettiğiniz kurallar ve uygulamaları sizleri bağlamaktadır.
Kural ihlallerinde üyeliğin iptaline varan cezai işlemler uygulanmaktadır.
Tüm konularda sizin için birinci dereceden yetkili bölüm IVAO Türkiye yönetimidir.
IVAO Türkiye yönetimi ile her zaman tr-hq@ivao.aero adresinden e-posta yolu ile temasa geçebilirsiniz.
Üyelikle ilgili soru ve sorunlarınız için tr-mc@ivao.aero ya da tr-mac@ivao.aero adreslerine e-posta göndererek gerekli
yardımı alabilirsiniz.

Değerli üyemiz,
IVAO sunucularında online uçuş ve hava trafik kontrol hizmeti için aşağıdaki yazılımlar kullanılmaktadır.

İlgili yazılımlara https://www.ivao.aero/softdev/software.asp adresinden ulaşabilirsiniz. Kurulum sırasında veya
sonrasında problem yaşamamak için lütfen ilgili programların kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Değerli üyemiz,
İzlenecek yol hakkında sizleri biraz bilgilendirmek isteriz.
Öncelikli olarak IVAO’ya üye olmak IVAO sunucuları üzerinde uçuş yapmak veya hava trafik kontrol hizmeti vermek için
yeterlidir. Başka üyeliğe gerek yoktur fakat daha fazla bilgi edinmek ve yardım için başka kuruluşlara üye olmanız
gerekebilir.
IVAO Türkiye Forum’a üye olarak birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. http://tr.forum.ivao.aero/
IVAO Uluslararası Forum’a üye olarak araştırma yapabilirsiniz. http://forum.ivao.aero Sanal havayollarına üye olarak
ileri eğitim ve yardım alabilir, uçuşlarınıza farklı bir heyecan katabilirsiniz. https://tr.ivao.aero/airlines
Eğer eğitime ihtiyaç duyarsanız, IVAO Türkiye Eğitim biriminden eğitim talep edebilirsiniz. tr-tc@ivao.aero
adresine mail gönderiniz.

Değerli üyemiz,
Eğer eğitim almadan kendi kendinizi eğitmek isterseniz o zaman yeni başlayanlar için hazırlanan aşağıdaki dokümanları
ve siteleri inceleyerek bilginizi ilerletebilirsiniz.
IVAO-TR Eğitim Dökümanları (Türkçe): https://tr.ivao.aero/docs/pilot-atc

Online uçuş için IvAp Kullanım El Kitabı: https://tr.ivao.aero/downloads/documents/pilotatc/IvAp%20El%20Kitab%C4%B1.pdf
Online hava trafik kontrol hizmeti için IvAc Kullanım El Kitabı: https://tr.ivao.aero/downloads/documents/pilotatc/IVAC%20ATC%20Manueli.pdf
Türkiye havasahasında hava trafik hizmeti verebilmek için Hava Trafik Kontrol Prosedür ve Operasyonları Kılavuz:
https://tr.ivao.aero/downloads/documents/APOM-TR%20Rev.5.pdf
Etkinlikler, uçuş turları veya diğer konularda https://tr.ivao.aero adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Değerli üyemiz,
IVAO-TR olarak aramıza katılan sanal havacılık tutkunu yeni üyelerimize bu ortamı tanıtmak, burada
uygulanan kuralları anlatmak, amacımız ve misyonumuz hakkında bilgilendirmek, soru ve sorunları dinleyip
yardımcı olmak için her ayın ilk Pazartesi günü saat 21:00'da IVAO-TÜRKİYE DISCORD sunucusu üzerinden
https://discordapp.com/invite/YAKtvRr adresinde ‘’Newbie Day‘’ odasında yapılacaktır.
Sizleri bekliyor olacağız!

DISCORD Programını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
https://discordapp.com/download

Değerli üyemiz,

Bu vesile ile size tekrardan hoş geldiniz diyor emniyetli ve güzel uçuşlar diliyoruz.
Saygılarımızla,

IVAO - TÜRKİYE Yönetimi
https://tr.ivao.aero

