
 
IVAO’da “anonslama” olarak isimlendirilen Trafik Bilgi Yayını (TIBA), tavsiye niteliğindeki 
raporlamaları ve ilgili ek bilgileri çevredeki diğer uçakların pilotlarına bildirmek için pilotlar tarafından 
belirlenmiş VHF radyotelefon (RTF) frekansı üzerinden iletilmesi amacı ile kullanılmaktadır. 

 
Trafik bilgi yayınlarının alındığına dair bilgilendirme, potansiyel çarpışma riski algılanmadığı sürece 
yapılmamalıdır. 

 
Bu, Durumsal Farkındalık olarak adlandırılan şeyin bir parçasıdır: Nerede olduğunuzu ve etrafınızda 
neler olduğunun farkında olun. 

 
IVAO'da UNICOM frekansını (122.800) yazılı olarak, uçuşunuz hakkında bilgileri, çevrenizdeki diğer 
kullanıcıların yararı için zamanında kullanmak zorunlu bir kuraldır. Bu yüzden bu raporlamaları 
kullanın ! 

 
Herhangi bir "UNICOM" TeamSpeak kanalı anonslama prosedürü için KULLANILMAMALIDIR!  

 
         ANONSLAMA 

 
INTRODUCTION                                                                                                          
 

 

Bu yayın prosedürleri aşağıda belirtilen durumlarda uygulanmalıdır: 
 
• trafik bilgilendirme kontrollü hava sahası dışında yapılmalıdır. 
• normal hava trafik hizmetlerinde geçici bir kesinti olduğu zaman yapılmalıdır. 

Uçuş durum bilgilerinin sağlanması, çevredeki herkesin, yerdeki veya havadaki trafikten haberdar 
olmasına yardımcı olacaktır. 
 

 

 

 

 

5 W KURALI                                                                                                                  
Bu anonslama prosedürünü anlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için Beş W kuralı vardır.  

Bu 5W kuralı: 

• Ne? Trafik tavsiyesi, bir pilotun diğer pilotlara ne yapmayı planladığını gösteren kısa mesajdır.  
• Kim? ATC olmadığında uçan veya uçmak niyetinde olan tüm pilotlar. 
• Nerede? IVAO ağında, ATC olmadığında.  
• Ne zaman? Uçağınız hareket ettiği her zaman yerde veya havada. 
• Neden? Diğer uçaklarla çatışmaları önlemek için - bu havacılık örneğidir.  

 



 
Yazılı trafik bilgilerini duyururken, çağrı kodunuzu tekrarlamanız gerekmez. IVAO pilot yazılımında 
yazılan tüm mesajlar otomatik olarak çağrı kodunuzu içerir. 

CHECK LIST                                                                                                                  
 
İlk önce aşağıdaki noktaları gözlemlediğinizden ve uyguladığınızdan emin olun: 

1. Bölgenize veya havaalanınıza hiçbir ATC'nin hizmet etmediğinden emin olun. Bunu periyodik 
olarak kontrol edin. ATC yoksa, UNICOM'da olduğunuzdan veya etkin COM frekansınızın 
122.800MHz olarak ayarlandığından emin olun. 

2. Pilotlar atanmış bir ATC frekansında veya UNICOM 122.8'de 
3. UNICOM 122.800MHz'i izleyin. Bunun anlamı; uçuşunuzu etkileyebilecek metin mesajlarını takip 

edin ve okuyun. Yazılı mesajlar pilot istemcide okunabilir. 
4. Uçağınızı hareket ettirmeden önce dışarıya bakın. Hava izin veriyorsa, iyi görüş alanı (VFR 

koşulları) olan güzel bir hava varsa - diğer trafiği izlemek için kokpitin dışına iyi bir göz atın.  
5. Transponderinizin ve TCAS'ınızın açık olduğundan emin olun. Bu menzil dahilindeyken diğer 

pilotların TCAS'ında görülebilmek için gereklidir. Transponderinizi Charlie / Sierra / TX / ON 
konumuna getirmezseniz, diğer TCAS sizi fark etmez!  

6. Trafik bilgilendirmelerini periyodik olarak UNICOM üzerinden yazılı olarak duyurmaya devam 
edin. Çünkü havaalanınızda yeni online olmuş bir uçağı veya bulunduğunuz bölgede yakın olup 
olmadığını asla bilemezsiniz. 

7. Her zaman nerede olduğunuzu bilin. Aksi takdirde trafik bilgilendirmeniz yanlış olabilir ve bir 
çarpışmaya veya yakınlaşmaya neden olabilir. 

8. Geçerli saati bilin - UTC (evrensel koordineli saat) veya Zulu. "Yerel saat" demekten veya 
kullanmaktan kaçının. 

9. Yazılı trafik bilgi mesajları, IVAO ağının herhangi bir yerinde standart İngilizce  olmalıdır. Havacılık 
İngilizcesi ana komutlarına aşina olun ve ayrıca standart Kısaltmaları kullanın. 

10. Herkesin anlayabilmesi için trafik bilgisini daima basit tutun.  
 

 
TRAFİK BİLGİLENDİRME NE ZAMAN KULLANILMALI?   
Hareket halinde olduğunuz aşağıdaki aşamalarda:    

• geri-itme 
• taxi 
• kalkış 
• tırmanış 
• seyir and düz uçuş 
• alçalma 
• yaklaşma 
• iniş 
• taxi 
 
 
 
 
 



 
Uçuş seviyesindeki değişiklikleri gösteren yayınlar dışındaki yayınlar: 

 
Pilot yayın mesajında yeterli bilgi bulunduğunu tahmin ederse bazı öğeler göz ardı edilebilir. 

 
All stations, FL180, Route UA949, Position RTE Vor at 1203UTC, Estimating KOLOX at 

1255UTC, FL200 
EGZZ Traffic, Descending to FL190, North west, Direct From GOGLU to RONIX, Position 

GOGLU Now, Estimating ILS interception Runway 03 at 1445UTC, 3000 ft. 
 

All stations, FL330, Route V54, Position VIFIC at 1403UTC, Estimating DFI NDB at 
1442UTC 

LFRS Traffic, 2000ft, Direct to SW VFR entry point, estimating over airfield in 3 minutes, 
1500ft 

Bilgilendirme, özellikle konumunuza yakın trafiklere ile yapılmalıdır (trafik durumu <20NM - 
TCAS'nızı kontrol edin): 
 
• Belirlenmiş bir hava sahasına girmeden 10 dakika önce veya kalkıştan sonra en kısa sürede 

belirlenen hava sahasının yan sınırları içinde bulunan bir havaalanından havalanan bir pilot için; 
• Bir raporlama noktasını geçmeden 10 dakika önce; 
• Bir ATS rotasını geçmeden veya katılmadan 10 dakika önce; 
• Uçuş seviyesindeki bir değişiklikten 2 - 5 dakika önce;  
• Uçuş seviyesindeki değişiklik sırasında;; 
• Pilot tarafından gerekli görülen herhangi bir zamanda. 
 
 
Bu kuralların, trafik bilgisi yayını işletim prosedürünün gerçek işleyişinden basitleştirildiğini 
unutmayın. 

 
 
 

YAYIN BİÇİMLERİ                                                                                                       

• ALL STATIONS (bir trafik bilgisi yayınını tanımlamak için gereklidir) veya "ICAO havaalanı kodu" Traffic, 
• (çağrı kodu) [IVAO'da çağrı kodu pilot yazılımı ile otomatiktir eklenmektedir]  
• FLIGHT LEVEL (sayı) veya CLIMBING/DESCENDING TO FLIGHT LEVEL (sayı) veya ALTITUDE 

(sayı)  
• (yön) 
• (ATS rotası) veya DIRECT FROM (konum) TO (konum) 
• KONUM (konum) AT (zaman) 
• ESTIMATING (bir sonraki raporlama noktası veya belirlenmiş bir ATS rotasını geçme veya giriş 

noktası)  AT (zaman) 
• FLIGHT LEVEL (sayı) 
• (yön) 

 

Örnek: 

 
Uzun metin tabanlı iletişimleri önlemek için, ingilizce yazılı sık kullanılan kısaltmaları içeren 
“Phraseology text abbreviation” belgesini inceleyin.  

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Phraseology_text_abbreviation


           
 All Stations, Direct TRO VOR, Leaving FL340 at 2203UTC for flight level 360 
 All Stations, Route UW76, Leaving FL340 now for flight level 360 

 
     Uçuş seviyesindeki değişiklikten önce yapılan yayın: 

 
Uçuş seviyesindeki değişiklikten sonra yapılan yayın: 

 
All Stations, Maintaining FL340 

 
Başka bir uçaktan yayınlanan bir trafik bilgisi alındığında, bir pilot yakın bir çarpışma riskinden 
kaçınmak için derhal harekete geçilmesi gerektiğine karar verir ve bu, hava belgelerinin kurallarında 
açıklanan geçiş hakkı uyarınca gerçekleştirilemez. Pilot şunları yapmalı: 

Alternatif bir manevra daha uygun görünmüyorsa, en az 2000 m (600 m) dikey ayrımın 
uygulandığı  FL 290'ın üzerinde, hemen 500 ft (150m) veya 1000 ft (300m) alçalmalı. 
 
uçağın görsel algılanmasını artıracak mevcut tüm uçak ışıklarını açmalı; 
mümkün olan en kısa sürede, gerçekleştirilen bilgilendirme yayınına cevap vermeli; 
yapılan işlemi uygun sıklıkta bilgilendirmeli; ve 
Mümkün olan en kısa sürede, eylemi uygun frekansta bildirerek normal uçuş seviyesine devam 
etmeli. 
 
 
 

• ALL STATIONS 
• (çağrı kodu) [IVAO'da çağrı kodu pilot yazılımı ile otomatiktir eklenmektedir]  
• (yön) 
• (ATS rotası) veya (DIRECT FROM (konum) TO (konum) 
• LEAVING FLIGHT LEVEL (sayı) FOR FLIGHT LEVEL (sayı) AT (konum ve zaman) 
• LEAVING FLIGHT LEVEL (sayı) NOW FOR FLIGHT LEVEL (sayı) 

Örnek: 

 

 

• ALL STATIONS 
• (çağrı kodu) [IVAO'da çağrı kodu pilot yazılımı ile otomatiktir eklenmektedir]  
• MAINTAINING FLIGHT LEVEL (sayı) 

Örnek: 

 

ANONSLAMA PROSEDÜRÜNÜ KULLANARAK ÇARPIŞMA ÖNLEME                 

USULÜ   



 
Çeviren: Murat Türkarslan TR-TA2 

 
IVAO-TR Eğitim Departmanı 2020 

 
Dosyanın orjinali; 
 
https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Self_announcing_procedure#Forms_of_Broadcast 
 
Bu belgenin içeriği sadece havacılık simülasyonu içindir ve gerçek havacılık operasyonları 
için kullanılmamalıdır. 
---------------------------------------------------------------------------- 
TR-TC > Serdar ÖZDEN 
TR-TAC> Gökhan PEKER 
TR-TA1> Mehmet DİNÇ 
TR-TA2> Murat TÜRKARSLAN 
TR-TA3> Barış ÇETE 
TR-TA4> Özgür ORHON 
TR-TA5> Mert AKÇAKAYA 
---------------------------------------------------------------------------- 

https://mediawiki.ivao.aero/index.php?title=Self_announcing_procedure#Forms_of_Broadcast
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