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FLIGHT STRIP(Uçuş Şeridi) YÖNETİMİ - YAKLAŞMA ( APP )

1. Giriş
ATC uçuş şeridi yönetimi, uçak yönetimini sağlamak ve kontrol ederken güvenliği artırmak için önemli 
bir noktadır.

Gerçek havacılıkta, bir uçuş şeridi, hava trafik kontrolündeki (ATC) bir uçuşu izlemek için kullanılan küçük bir 
kağıt şerididir. 
Modern ATC'de, bir uçuşta açıklama yapmanın, verilen talimatların yasal bir kaydını tutmanın, diğer 
kontrolörlerin anında neler olduğunu görmesini ve bu bilgiyi içeri giren diğer kontrolörlere iletmesini 
sağlamak için hızlı bir şekilde kullanılır. 
Modern ATC'de kağıt uçuş şeritlerinin kullanımı, belirli bilgisayarlarda görüntülenen elektronik uçuş 
şeritleri ile değiştirilmek üzere kaybolur.

2. Uçuş şeridi ve etiket gösterimi

2.1. Uçuş şeridi gösterimi

Uçuş şeridi, uçuş planı verilerinin ekstraksiyonunu ve ayrıca ekstra bazı etiketleri içerir.

IVAO'da bir uçuş şeridi şöyle temsil edilir:

Gerçek uçuş şeridine bir örnek:

Size bir tip uçuş şeridi sunuyoruz, ancak dünya genelinde çeşitli düzenleri bulunmaktadır. 
IVAO bunlardan birini seçti.
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2.2. Etiketler gösterimi

Etiketler, kendisine yardımcı olması için hava trafik kontrolörü tarafından bir uçuş şeridine yerleştirilen veridir

 Hava Aracı yönetimi
 Verinin unutulmaması
 Diğer ATC tarafından ek bir sohbet etmeksizin verilen iznin alınması
 Bir sonraki ATC'ye uçaklara herhangi bir ek sohbet etmeden verilen izni gönderme

Etiketler, kırmızı kare ile vurgulanan bölgede bulunur.
Aşağıdaki örnekte etiketler; 060 ve LUGEN'dir:

Etiketleri yerleştirdikten sonra, radar üzerindeki havaaracı görünümü

Aşağıdaki örnekte etiketler boştur:

ATC, kontrol amaçları için artık gerek duyulmadığında, şerit üzerinde sadece gerekli verileri güncel 
tutacak ve etiketi uçuş şeridinden çıkartacaktır.

Etiket güzergahı seçeneklerinde "RELEASE'teki boşluk kaldır" seçeneğini belirlemenizi öneririz.

2.3. Etiketler türleri

türleriBir uçuş şeridinde 2 etiket vardır:

 Yol noktası etiketi
 Uçuş seviyesi veya yükseklik etiketi

Örneğimizde:
 Yol noktası etiketi = LUGEN
 Uçuş seviyesi etiketi = 060
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3. Etiketlerin Approach için kullanımı:
Bu bölümde yalnızca yaklaşmanın ve gidişin bakış açısını sunacağız.

3.1. Outbound(gidiş)

Yol işaretinin ve uçuş seviyesinin veya yükseklik etiketinin verilen kalkışıyla uyumlu olduğunu 
doğrulamanız gerekir.

Bu etiketler, potansiyel ayırma kaybını öngörmek için bir yaklaşma kontrolörü veya Saha 
Kontrolörü için çok önemlidir.

VFR uçaklar için etiket, kule alanındaki olası bir durumu öngörmek için uçağın nereye gideceğini bilmek 
için önemlidir. ( CTR dışı gibi veya Kule pozisyonu olmadığında ) 

3.2. Tırmanma izni

Tırmanış sırasında, kontrolör uçağa tırmanma izni verecektir.

Kontrolör, bir sonraki kontrolör için verilen boşluk bilgilerini 
göndermek için etiketi temizlenmiş sabitleme ve yükseklikle 
güncelleyecektir.

Not: Bir sonraki kontrolör yoksa, ilgili kontrolör kendi 
sorumluluğundaki trafik güvenliğini artırmak için kendisi için 
etiketler kullanabilir.
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3.3. Inbound(inen, yaklaşan)

Bir yaklaşma kontrolörü olarak, IFR uçakları en-route kontrolöründen alacaksınız. Etiket, en-route 
kontrolör tarafından yazılmış olmalıdır.

Bu tür bir örneğe sahip olabilirsiniz:
 Uçuş Seviyesi veya yükseklik etiketi, ilk 

alçalış seviyesi veya yüksekliği olabilir.
 Veya herhangi bir nokta olabilir.

Örnekte, yol işareti etiketine yerleştirilen STAR; 
MANAK1'i yapan iki uçak var. İlki FL080'e 
indirgenmiş  ve ikinci FL200'e indirgenmiş 

Bu etiketler aşağıdakiler için kullanılabilir:
 verilen boşluğa göre uçağı doğrulamak

 Ayrılma olasılığının tespiti ve önlenmesi için hava sahasının güvenliğini geliştirin.

3.4. Son Yaklaşma için alçalma

Yaklaşım kontrolörü olarak, bilgiyi bir sonraki kontrolöre (kule) iletmek için her uçuşun son yaklaşma 
aşamasındaki etiketleri doldurmanız gerekir.

Bu tür bir örneğe sahip olabilirsiniz:
 IFR yaklaşımı için kleransı almış, 

yükseklik etiketi kesişme yüksekliği veya 
belirli APP etiketi üzerine konabilir.

 Yol işareti yüksekliği, iniş için pist 
numarası ve / veya gerçekleştirilen IFR 
yaklaşım türü olabilir.( ILS, Visual gibi )

Örneklerimizde, son kesişme yüksekliğine 2000ft iniş izni olan "020" boşluğunu görebilirsiniz. Ayrıca 
uçağın 03 pistinde bir ILS yaklaşımı yürüteceğini belirten "ILS03" etiketini de görebilirsiniz. Bunlar 
örneklerdir; Aktif kontrolörler arasında başka etiketler yapılabilir ve kararlaştırılabilir.
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3.5. Radar Vektörü

Bazı bölgelerde, yaklaşma kontrolörü, düzenleyici bir sıralama yapmak veya trafik akışını optimize 
etmek için uçakları vektörel hale getirebilir.

Aşağıdaki örneklerde, radar kontrolü altındaki bu uçakları etiketlemek için kullanılabilecek farklı etiket 
türleri vardır:

 RDR terimini, radar olarak, sonra da temizlenen başlık kullanınız (örn. RDR300)
 Temizlenmiş alana takiben bu etiketi (örneğin 360 °) takarak "°" etiketini derece olarak kullanın.
 Hava trafik kontrolörü verilen parametrelere hatırlatması gerektiğinde, sadece RDR terimini 

temizleyin bir sayı yazmadan kullanın ( present heading, maintain heading )




