
 
 
 
 
 

 

 

1. Giriş 
 
 

Trafik bilgisi, pilotlara, bilinen veya gözlemlenen konumlarına yakın veya uçuş rotaları aynı olan trafikler hakkında 
dikkatli olmaları için verilen bir bilgidir. 

 
 

2. Radar Trafik Bilgisi  
IVAO’ da radar trafik bilgisi, aşağıdaki birimler tarafından verilir 

• CTR – Merkez kontrol  
 

• APP – Yaklaşma kontrol  
 

• DEP – Ayrılma (kalkış) kontrol  
 

• TWR – Konumunuz trafik bilgisi vermeye müsait ise Kule kontrol
 
 

2.1. Bilgi Kaynağı  
 

Trafik bilgisi, aşağıdaki kaynaklardan elde 
• Görerek  

 

• Radardan  
 

• Diğer pilotlardan veya hava trafik merkezlerinden gelen bilgilerden

 
IVAO’ da, 3 şekilde bu bilgi elde edilebilir 

• IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır)
 

• IvAi programı ve uçuş simülatörünün kule görünümünü kullanarak gözlemleme yoluyla
 

• Pilotlardan veya diğer hava trafik servislerinin, sunucularda oluşan 
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduy
edebiliriz. 

 
2.2. Uygulama 

 
Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi 

birbirinden ayrılmasını sağlamak için sunmak zorundadır.
Kontrolör ayrıca, pilot talep ettiği takdirde trafik bilgisini de vermek zorundadır

 
 

Kontrolör, trafik bilgisini:  
• VFR C ve D Sınıfı hava sahasındaki uçaklara,

 

• VFR E Sınıfı hava sahasındaki uçaklara iş yükü müsaade ettiği kadar,
 

• Radarda izlenen IFR uçakla yine radarda gözlemlenen başka 
sağlamak zorundadır. 
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TRAFİK BİLGİSİ 

bilinen veya gözlemlenen konumlarına yakın veya uçuş rotaları aynı olan trafikler hakkında 
 

bilgisi, aşağıdaki birimler tarafından verilir: 

 

Konumunuz trafik bilgisi vermeye müsait ise Kule kontrol  

Trafik bilgisi, aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir: 

Diğer pilotlardan veya hava trafik merkezlerinden gelen bilgilerden  

IVAO’ da, 3 şekilde bu bilgi elde edilebilir: 
IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır)

programı ve uçuş simülatörünün kule görünümünü kullanarak gözlemleme yoluyla

Pilotlardan veya diğer hava trafik servislerinin, sunucularda oluşan çökmeler sonucunda elde edilen 
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduyla diğer kontrolörlerden elde 

Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi dâhilinde uçakların görsel olarak 
birbirinden ayrılmasını sağlamak için sunmak zorundadır. 

takdirde trafik bilgisini de vermek zorundadır. 

C ve D Sınıfı hava sahasındaki uçaklara,  

E Sınıfı hava sahasındaki uçaklara iş yükü müsaade ettiği kadar,  

Radarda izlenen IFR uçakla yine radarda gözlemlenen başka bir uçağın birbiriyle karşılaşması durumunda 
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bilinen veya gözlemlenen konumlarına yakın veya uçuş rotaları aynı olan trafikler hakkında 

IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır) 

programı ve uçuş simülatörünün kule görünümünü kullanarak gözlemleme yoluyla  

çökmeler sonucunda elde edilen 
la diğer kontrolörlerden elde 

uçakların görsel olarak 

bir uçağın birbiriyle karşılaşması durumunda 
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Daha önemli işler olmadığı sürece bu hizmetin sağlanması mecburidir. E Sınıfı hava sahasında, VFR trafiklere trafik 
bilgisi, iş yükü müsaade ettiği sürece sağlanır.

 
Aşağıdaki durumlarda trafik servis bilgisi sunmaya gerek yoktur: 

• Gerekli olan en düşük ayırma seviyesinden daha fazla ayrıma sahip olan trafiklerde
 

• Bekleme şablonuna gerekli olan en düşük ayırma seviyesinden daha fazla ayrıma 
 
 
 
 

2.3. Göreceli Konum  
 

 
Hava trafik kontrolörü, uçağın konumuna bağlı olarak trafik terimi olarak 
üzerinden). 
 
 
 

 
  

9S  
 

 
 
 
 
 

8S 
 
 
 
 
 
 
 
 

7S 
 
 
 
 
 
 
 

6S 
 
 

 
Example: 
SAAT 11 YÖNÜNDE TRAFİK, 10 MĐL
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Daha önemli işler olmadığı sürece bu hizmetin sağlanması mecburidir. E Sınıfı hava sahasında, VFR trafiklere trafik 
e ettiği sürece sağlanır. 

Aşağıdaki durumlarda trafik servis bilgisi sunmaya gerek yoktur: 
Gerekli olan en düşük ayırma seviyesinden daha fazla ayrıma sahip olan trafiklerde

Bekleme şablonuna gerekli olan en düşük ayırma seviyesinden daha fazla ayrıma 

Hava trafik kontrolörü, uçağın konumuna bağlı olarak trafik terimi olarak saat konumlarını da kullanabilir (12 saat 

10S 11S 

12S
 

 

3S 

5S 4S 

L UZAKLIKTA, GÜNEYE HAREKETLĐ, B737, 
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Daha önemli işler olmadığı sürece bu hizmetin sağlanması mecburidir. E Sınıfı hava sahasında, VFR trafiklere trafik 

Gerekli olan en düşük ayırma seviyesinden daha fazla ayrıma sahip olan trafiklerde  

Bekleme şablonuna gerekli olan en düşük ayırma seviyesinden daha fazla ayrıma sahip olan trafiklerde 

saat konumlarını da kullanabilir (12 saat 

 

 

12S (ÖĞLE) 
 

 

1S 
 

 

 
 
 
 
 

 

2S 

, B737, UÇUŞ SEVĐYESĐ 230. 

October 21, 2014 Page 2 
 

Training Documentation Manager Erwan L’hotellier 
 

Network activities. This document must not be used in real aviation or in other networks 



2.4. Anlatma ve İletme İçin Kullanılabilecek Terimler
 

Şayet radarda takip ettiğiniz bir uçak hakkında yine radarınızdaki başka bir uçağa bilgi veriyorsanız aşağıdaki hususlara 
dikkat etmelisiniz:  

• Trafiğin konumunu 12 saatlik dilimi baz
 

• Trafiğin hangi yöne hareket ettiğini bildirmelisiniz
 

• Biliyorsanız uçağın tipini ve hızını bildirmelisiniz
 

• Biliyorsanız irtifaı feet cinsinden yukarıda veya aşağıda şeklinde bildirmelisiniz.
 
 

Örneğin: 
 SAAT 11 YÖNÜNDE TRAFĐK, 10 MĐL UZAKLIKTA, GÜNEYE HAREKETLĐ, B737, UÇUŞ SEVĐYESĐ 230.
SAAT 1 YÖNÜNDE, 5 MĐL UZAKLIKTA, BATIYA YAVAŞ HAREKETLĐ, TĐPĐ ve ĐRTĐFASI BELLĐ OLMAYAN TRAFĐK.

   SAAT 2 YÖNÜNDE, 3 MĐL UZAKLIKTA, SOLDAN SAĞA HAREKETLĐ, 2.500 FEET YÜKSEKLĐKTE C
SAAT 3 YÖNÜNDE, 1 MĐL UZAKLIKTA, 03 PĐSTĐ 

 
 

Radarınızda olmayan bir trafiğe radarınızda gözlemlediğiniz bir trafik hakkında bilgi veriyorsanız, aşağıdaki 
hususlara dikkat etmelisiniz. 

 
• Herhangi bir noktaya göre trafiğin 

 

• Trafiğin takip ettiği yönü  
 

• Biliyorsanız uçağın türünü ve hızını
 

• Biliyorsanız irtifayı feet cinsinden yukarıda veya aşağıda şeklinde bildirmelisiniz

 

 Örneğin:  
SYDNEY VOR’ UN 15 MĐL BATISINDA, DOĞUYA YAVAŞ HAREKET EDEN TÜRÜ BELLĐ OLMAYAN 
5.500 FEET YÜKSEKLĐĞĐNDE TRAFĐK. 

 
 
 

Đrtifa bilgisi onaylanmasa dahi bilgiyi alan pilota trafiğin konumunu tahmin etmesinde yardımcı olacaktır.
 
 

Aşağıdaki terimleri kullanarak irtifa bilgisini sağlayabilirsiniz: 
• Radardan okunan irtifa bilgisi;  

 

• Şayet radardan okunan bilgi onaylanmadıysa irtifa sonrasında “doğrulanmadı” kelimesi
 

• Mümkünse “tırmanıyor” veya “alçalıyor” kelimeleri

 

 Örneğin: 
SAAT 12 YÖNÜNDE, TĐPĐ BĐLĐNMEYEN 
TIRMANIŞTA TRAFĐK 

 
Hava trafik kontrolörü, radarındaki trafiğe, diğer trafik için endişelenmemesi gerektiği bilgisini aşağıdaki hallerde 
sunmalıdır:  

• Söz konusu trafiğin konumunun görülmediği
 

• Radar ayrımını sağlamadığı hallerde 
 Örneğin:  
AZ ÖNCE TRAFĐK ARTIK YOK  
SAAT 3 YÖNÜNDEKĐ TRAFĐK ARTIK YOK
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Anlatma ve İletme İçin Kullanılabilecek Terimler  

Şayet radarda takip ettiğiniz bir uçak hakkında yine radarınızdaki başka bir uçağa bilgi veriyorsanız aşağıdaki hususlara 

12 saatlik dilimi baz alarak bildirmelisiniz 

hareket ettiğini bildirmelisiniz  

ve hızını bildirmelisiniz 

feet cinsinden yukarıda veya aşağıda şeklinde bildirmelisiniz. 

, 10 MĐL UZAKLIKTA, GÜNEYE HAREKETLĐ, B737, UÇUŞ SEVĐYESĐ 230.
SAAT 1 YÖNÜNDE, 5 MĐL UZAKLIKTA, BATIYA YAVAŞ HAREKETLĐ, TĐPĐ ve ĐRTĐFASI BELLĐ OLMAYAN TRAFĐK.
SAAT 2 YÖNÜNDE, 3 MĐL UZAKLIKTA, SOLDAN SAĞA HAREKETLĐ, 2.500 FEET YÜKSEKLĐKTE C
SAAT 3 YÖNÜNDE, 1 MĐL UZAKLIKTA, 03 PĐSTĐ RÜZGÂR ALTI BACAKTA, 500 FEET YUKARIDA, PIPER PA32.

Radarınızda olmayan bir trafiğe radarınızda gözlemlediğiniz bir trafik hakkında bilgi veriyorsanız, aşağıdaki 

a göre trafiğin konumu 

ve hızını  

feet cinsinden yukarıda veya aşağıda şeklinde bildirmelisiniz

SYDNEY VOR’ UN 15 MĐL BATISINDA, DOĞUYA YAVAŞ HAREKET EDEN TÜRÜ BELLĐ OLMAYAN 
5.500 FEET YÜKSEKLĐĞĐNDE TRAFĐK.  

Đrtifa bilgisi onaylanmasa dahi bilgiyi alan pilota trafiğin konumunu tahmin etmesinde yardımcı olacaktır.

irtifa bilgisini sağlayabilirsiniz: 

radardan okunan bilgi onaylanmadıysa irtifa sonrasında “doğrulanmadı” kelimesi

Mümkünse “tırmanıyor” veya “alçalıyor” kelimeleri. 

TĐPĐ BĐLĐNMEYEN 5.700 FEET YÜKSEKLĐKTE OLDUĞU DOĞRULANMAMIŞ, 

Hava trafik kontrolörü, radarındaki trafiğe, diğer trafik için endişelenmemesi gerektiği bilgisini aşağıdaki hallerde 

Söz konusu trafiğin konumunun görülmediği hallerde 

hallerde 

SAAT 3 YÖNÜNDEKĐ TRAFĐK ARTIK YOK 
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Şayet radarda takip ettiğiniz bir uçak hakkında yine radarınızdaki başka bir uçağa bilgi veriyorsanız aşağıdaki hususlara 

 

, 10 MĐL UZAKLIKTA, GÜNEYE HAREKETLĐ, B737, UÇUŞ SEVĐYESĐ 230. 
SAAT 1 YÖNÜNDE, 5 MĐL UZAKLIKTA, BATIYA YAVAŞ HAREKETLĐ, TĐPĐ ve ĐRTĐFASI BELLĐ OLMAYAN TRAFĐK. 
SAAT 2 YÖNÜNDE, 3 MĐL UZAKLIKTA, SOLDAN SAĞA HAREKETLĐ, 2.500 FEET YÜKSEKLĐKTE CESSNA 172.  

ALTI BACAKTA, 500 FEET YUKARIDA, PIPER PA32. 

Radarınızda olmayan bir trafiğe radarınızda gözlemlediğiniz bir trafik hakkında bilgi veriyorsanız, aşağıdaki 

feet cinsinden yukarıda veya aşağıda şeklinde bildirmelisiniz.  

SYDNEY VOR’ UN 15 MĐL BATISINDA, DOĞUYA YAVAŞ HAREKET EDEN TÜRÜ BELLĐ OLMAYAN 

Đrtifa bilgisi onaylanmasa dahi bilgiyi alan pilota trafiğin konumunu tahmin etmesinde yardımcı olacaktır. 

radardan okunan bilgi onaylanmadıysa irtifa sonrasında “doğrulanmadı” kelimesi. 

5.700 FEET YÜKSEKLĐKTE OLDUĞU DOĞRULANMAMIŞ, 

Hava trafik kontrolörü, radarındaki trafiğe, diğer trafik için endişelenmemesi gerektiği bilgisini aşağıdaki hallerde 
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3. Radarsız Trafik Bilgisi 
 

IVAO’ da aşağıdaki hallerde radarsız trafik bilgisi sunmak mümkündür: 
• TWR – Hava trafik kontrolü hizmeti vermek için konumu uygun olmayan kule kontrol

 

• FSS – Uçuş servis istasyonları  
 
 

3.1. Bilgi Kaynağı 
 

Radarsız trafik bilgisi, radarlı trafik bilgisiyle aynı kaynakları kullanır.
 
 

Trafik bilgisi:  
• Çıplak gözle gözlemleyerek  

 

• Radardaki nesneleri gözlemleyerek
 

• Diğer pilotlardan veya hava trafik hizmetleri servislerinden gelen raporlar doğrultusunda sağlanabilir

 
   Radarsız bir kontrolör, radardan geri okuma alabilir ancak radar tanımı yapamaz. Radar 

sağlamak için kullanabilir. 

 
IVAO’ da, 3 şekilde bu bilgi elde edilebilir 

• IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır)
 

• IvAi programı ve uçuş simülatörünün
 

• Pilotlardan veya diğer hava trafik servislerinin, sunucularda oluşan çökmeler 
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduyla diğer kontrolörlerden elde 
edebiliriz.  

 
 

 
3.2. Uygulama 

 
Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi dahilinde uçakların görsel olarak 

birbirinden ayrılmasını sağlamak için sunmak zorundadır.
Kontrolör ayrıca, pilot talep ettiği takdirde trafik bilgisini 

 
 

Kontrolör, trafik bilgisini:  
• VFR C ve D Sınıfı hava sahasındaki uçaklara,

 

• VFR E Sınıfı hava sahasındaki uçaklara iş yükü müsaade ettiği kadar,
 

• IFR uçaklar (dilerse)  

 
Radarsız trafik bilgisi, aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

• Uçağın konumu.  
 

• Uçuşun yönü.  
 

• Uçağın tipi.  
 

• Đrtifa.  
 

• Uygun olduğu takdirde rapor edilen noktadan uçağın geçeceği veya yaklaşacağı en yakın noktaya tahmini 
varış saati (ETA). 
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IVAO’ da aşağıdaki hallerde radarsız trafik bilgisi sunmak mümkündür: 
Hava trafik kontrolü hizmeti vermek için konumu uygun olmayan kule kontrol

Radarsız trafik bilgisi, radarlı trafik bilgisiyle aynı kaynakları kullanır. 

Radardaki nesneleri gözlemleyerek  

Diğer pilotlardan veya hava trafik hizmetleri servislerinden gelen raporlar doğrultusunda sağlanabilir

Radarsız bir kontrolör, radardan geri okuma alabilir ancak radar tanımı yapamaz. Radar bilgisini, trafik bilgisi 

IVAO’ da, 3 şekilde bu bilgi elde edilebilir: 
IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır)

IvAi programı ve uçuş simülatörünün kule görünümünü kullanarak gözlemleme yoluyla

Pilotlardan veya diğer hava trafik servislerinin, sunucularda oluşan çökmeler durumunda
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduyla diğer kontrolörlerden elde 

Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi dahilinde uçakların görsel olarak 
birbirinden ayrılmasını sağlamak için sunmak zorundadır. 

Kontrolör ayrıca, pilot talep ettiği takdirde trafik bilgisini de vermek zorundadır. 

C ve D Sınıfı hava sahasındaki uçaklara,  

E Sınıfı hava sahasındaki uçaklara iş yükü müsaade ettiği kadar, 

Radarsız trafik bilgisi, aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

rapor edilen noktadan uçağın geçeceği veya yaklaşacağı en yakın noktaya tahmini 
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Hava trafik kontrolü hizmeti vermek için konumu uygun olmayan kule kontrol (Örneğin: AFIS)  

Diğer pilotlardan veya hava trafik hizmetleri servislerinden gelen raporlar doğrultusunda sağlanabilir.  

bilgisini, trafik bilgisi 

IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır) 

kule görünümünü kullanarak gözlemleme yoluyla  

durumunda elde edilen 
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduyla diğer kontrolörlerden elde 

Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi dahilinde uçakların görsel olarak 

rapor edilen noktadan uçağın geçeceği veya yaklaşacağı en yakın noktaya tahmini 
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 Örneğin: 
YORKTON’ UN 15 MĐL DOĞUSUNDA, KUZEYBATI ĐSTĐKAMETĐNDE, 4.500 FEET YÜKSEKLĐĞĐNDE, 
YORKTON’DA 12.05Z’ DA OLACAK CESSNA 180 TRAFĐK BĐLGĐSĐ. 

   KILLALOE’ NĐN 20 MĐL DOĞUSUNDA, BATI ĐSTĐKAMETĐNDE, 8.500 FEET YÜKSEKLĐKTE 
KILLALOE’ DE 21.15’TE OLACAK KING A

 
 

Đrtifa, feet cinsinden yukarıda veya aşağıda şeklinde de sunulabilir.

 
Trafik bilgisi ile ilgili güvenlik uyarılarını mutlaka sağlayın ve kontrolünüz altında bulunan bir uçağa, pilota 
yardımcı olan ACAS/TCAS veya GPWS/TAWS gibi sistemlerinin 
vermeyin! 

 
 
 

4. Yerdeki Trafik Bilgisi  
IVAO’ da yerdeki trafik bilgisi, aşağıdaki birimler tarafından verilir 

• GND – Yer Kontrol  
 
 

4.1. Bilgi Kaynağı  
 

Trafik bilgisi:  
• Çıplak gözle gözlemleyerek  

 

• Radardaki nesneleri gözlemleyerek
 

• Diğer pilotlardan veya hava trafik hizmetleri servislerinden gelen raporlar doğrultusunda sağlanabilir
 
 

Yer kontrol, radardan geri okuma alabilir ancak radar tanımı her zaman mümkün olmayabilir. Radar bilgisini, traf
bilgisi sağlamak için kullanabilir. 

 
IVAO’ da, 3 şekilde bu bilgi elde edilebilir 

• IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır)
 

• IvAi programı ve uçuş simülatörünün
 

• Pilotlardan veya diğer hava trafik servislerinin, sunucularda oluşan çökmeler durumunda elde edilen 
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduyla diğer kontrolörlerden elde 
edebiliriz.   
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15 MĐL DOĞUSUNDA, KUZEYBATI ĐSTĐKAMETĐNDE, 4.500 FEET YÜKSEKLĐĞĐNDE, 
YORKTON’DA 12.05Z’ DA OLACAK CESSNA 180 TRAFĐK BĐLGĐSĐ. 
KILLALOE’ NĐN 20 MĐL DOĞUSUNDA, BATI ĐSTĐKAMETĐNDE, 8.500 FEET YÜKSEKLĐKTE 
KILLALOE’ DE 21.15’TE OLACAK KING AIR TRAFĐK BĐLGĐSĐ. 

Đrtifa, feet cinsinden yukarıda veya aşağıda şeklinde de sunulabilir. 

Trafik bilgisi ile ilgili güvenlik uyarılarını mutlaka sağlayın ve kontrolünüz altında bulunan bir uçağa, pilota 
yardımcı olan ACAS/TCAS veya GPWS/TAWS gibi sistemlerinin sağladığı bilgilerin tam zıttı bilgileri kesinlikle 

IVAO’ da yerdeki trafik bilgisi, aşağıdaki birimler tarafından verilir: 

Radardaki nesneleri gözlemleyerek  

Diğer pilotlardan veya hava trafik hizmetleri servislerinden gelen raporlar doğrultusunda sağlanabilir

Yer kontrol, radardan geri okuma alabilir ancak radar tanımı her zaman mümkün olmayabilir. Radar bilgisini, traf

IVAO’ da, 3 şekilde bu bilgi elde edilebilir: 
IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır)

IvAi programı ve uçuş simülatörünün kule görünümünü kullanarak gözlemleme yoluyla

Pilotlardan veya diğer hava trafik servislerinin, sunucularda oluşan çökmeler durumunda elde edilen 
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduyla diğer kontrolörlerden elde 
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15 MĐL DOĞUSUNDA, KUZEYBATI ĐSTĐKAMETĐNDE, 4.500 FEET YÜKSEKLĐĞĐNDE, 

KILLALOE’ NĐN 20 MĐL DOĞUSUNDA, BATI ĐSTĐKAMETĐNDE, 8.500 FEET YÜKSEKLĐKTE 

Trafik bilgisi ile ilgili güvenlik uyarılarını mutlaka sağlayın ve kontrolünüz altında bulunan bir uçağa, pilota 
sağladığı bilgilerin tam zıttı bilgileri kesinlikle 

Diğer pilotlardan veya hava trafik hizmetleri servislerinden gelen raporlar doğrultusunda sağlanabilir.  

Yer kontrol, radardan geri okuma alabilir ancak radar tanımı her zaman mümkün olmayabilir. Radar bilgisini, trafik 

IvAc radar ekranıyla radarda tespit edilen şekillerle (IVAO’ daki temel bilgi kaynağıdır) 

kule görünümünü kullanarak gözlemleme yoluyla  

Pilotlardan veya diğer hava trafik servislerinin, sunucularda oluşan çökmeler durumunda elde edilen 
raporlarla. Bilgiyi, telsiz bağlantısı ile diğer pilotlardan veya yazı moduyla diğer kontrolörlerden elde 
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4.2. Uygulama  
 

Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi dâhilinde uçakların yerde birbirinden 
ayrılmasını sağlamak için sunmak zorundadır

Kontrolör ayrıca, pilot talep ettiği takdirde trafik bilgisini de vermek zorundadır.

 
Kontrolör, trafik bilgisini:  

• Tüm uçaklara 
 

• Uçakla aynı bölgede bulunan tüm araçlara (Örneğin: IVAO’ daki takip aracı gibi) vermek zorundadır.

 
Yer trafik bilgisinde, aşağıdaki unsunlar bulunur 

• Uçakların konumu  
 

• Geri itme veya taksi işleminin yönü
 

• Uçağın hareketi  
 

• Uçağın tipi  

 
 Example:  
ALPHA TAKSĐ YOLUNDA SAĞDAN DOLA 29 PĐSTĐ BRAVO BEKLEME NOKTASINA HAREKETLĐ BOEING 
737 TRAFĐK BĐLGĐSĐ 

SAĞINIZDA, CHARLIE 1 TAKSĐ YOLUNDA HAREKET EDEN CESSNA 208 TRAFĐK BĐLGĐSĐ
 
 
 

Trafik bilgisinde verilen talimatlar genellikle, “taksiye devam edin”, “konumunuzu koruyun” veya “yol verin 
şeklinde olur. 

 
 
 Örneğin:  
AEE333, KONUMUNUZU KORUYUN! ALPHA TAKSĐ YOLUNDA SAĞDAN SOLA 29 PĐSTĐ BRAVO 
BEKLEME NOKTASINA HAREKETLĐ BOEING 737 

 
 
 
Çeviren: Özgür Kiraz  
 
IVAO-TR Eğitim Departmanı 2014-2015  
Mert Tufan Vatandost TR-TC 
Öner Ocak TR-TAC 
Mehmet Kılıç TR-TA1 
Orçun Yaka TR-TA2  
Güner Ercan TR-TA3  
 
Dikkat: Dokümanlar, IVAO HQ Eğitim Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Bu d
https://ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx adresindeki orijinallerinin Türkçe'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traffic information 
 

© IVAO HQ training department
 

This manual is dedicated only for IVAOTM Network activities. This document must not be used in real aviation 

Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi dâhilinde uçakların yerde birbirinden 
ayrılmasını sağlamak için sunmak zorundadır. 

Kontrolör ayrıca, pilot talep ettiği takdirde trafik bilgisini de vermek zorundadır. 

Uçakla aynı bölgede bulunan tüm araçlara (Örneğin: IVAO’ daki takip aracı gibi) vermek zorundadır.

aşağıdaki unsunlar bulunur: 

Geri itme veya taksi işleminin yönü  

ALPHA TAKSĐ YOLUNDA SAĞDAN DOLA 29 PĐSTĐ BRAVO BEKLEME NOKTASINA HAREKETLĐ BOEING 

TAKSĐ YOLUNDA HAREKET EDEN CESSNA 208 TRAFĐK BĐLGĐSĐ

Trafik bilgisinde verilen talimatlar genellikle, “taksiye devam edin”, “konumunuzu koruyun” veya “yol verin 

AEE333, KONUMUNUZU KORUYUN! ALPHA TAKSĐ YOLUNDA SAĞDAN SOLA 29 PĐSTĐ BRAVO 
BEKLEME NOKTASINA HAREKETLĐ BOEING 737 TRAFĐK BĐLGĐSĐ 

 

tarafından hazırlanmıştır. Bu doküman, 
https://ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx adresindeki orijinallerinin Türkçe'

 Version 1.2 October 21, 2014
  

IVAO HQ training department Training Documentation Manager Erwan L’hotellier
  

Network activities. This document must not be used in real aviation or in other networks

Kontrolör, gerekli konum ve trafik bilgisini, diğer uçaktan aldığı bilgi dâhilinde uçakların yerde birbirinden 

Uçakla aynı bölgede bulunan tüm araçlara (Örneğin: IVAO’ daki takip aracı gibi) vermek zorundadır. 

ALPHA TAKSĐ YOLUNDA SAĞDAN DOLA 29 PĐSTĐ BRAVO BEKLEME NOKTASINA HAREKETLĐ BOEING 

TAKSĐ YOLUNDA HAREKET EDEN CESSNA 208 TRAFĐK BĐLGĐSĐ 

Trafik bilgisinde verilen talimatlar genellikle, “taksiye devam edin”, “konumunuzu koruyun” veya “yol verin 

AEE333, KONUMUNUZU KORUYUN! ALPHA TAKSĐ YOLUNDA SAĞDAN SOLA 29 PĐSTĐ BRAVO 

https://ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx adresindeki orijinallerinin Türkçe' ye çevrilmiş halidir. 
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