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GUARD FREKANSI VE ACİL DURUM 

1.TANIM 
 

IVAO Guard frekansı 121.500 MHz’dir. Bu VHF(Very high frequency/yüksek 

frekans) bandı uluslararası acil durum frekansıdır. Sadece acil/tehlikeli 

durumlarda kullanılacaktır. 

 

Tavsiye olarak, pratik amaçlı IVAO’da Guard kullanımı yazılı olarak esas 

alınmıştır. 

 

2. GUARD FREKANSI KULLANIMI 

        2.1. Hava trafik kontrolleri için 
 

Bir Hava trafik kontrolcüsü bir pilot ile hava trafik kleransı ve iletişim için Guard 

frekansını kullanmayacaktır. 

 

Guard Frekansı bir pilotun acil durum frekansı olarak dikkate alınmıştır. 

 

Eğer ATC kritik bir durumu varsa,  emniyetin tehlikeli olduğu yerde 

kontrolcüler guard frekansını kullanabilir. ( Tabii sanal olarak) 

 

        2.2. Hava trafik kontrolleri ile irtibata geçen pilotlar için 
 

Bir acil durumla karşılaşıldığında pilot, tehlike mesajı olan “ mayday ” mesajı ile 

ATC ile irtibata geçecek ve onun kanalında kalacaktır. 

 

Pilotun Guard frekansı ile iletişim kurmak için veya Guard frekansına geçmek 

için hiçbir nedeni yoktur. 
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        2.3. Kontrollü hava sahasına giren pilotlar için 
 

“7700” transponder kodu ile Acil durum/Tehlikeli bir durum bildirdikten sonra, 

birkaç denemeden sonra eğer pilot herhangi bir aktif durumda olan hava trafik 

kontrolör sahasına giremiyorsa, pilot niyetini bildirmek için 121.500MHz Guard 

frekansını kullanabilir. ( IVAO’da yazılı olarak iletişim) 

 

Acil bir durum esnasında, pilot muhtemelen panik olabilir ve frekansını nasıl 

değiştireceğini bilemeyebilir. 

 

        2.4. Kontrolsüz hava sahasında olan pilotlar için 
7700 koduyla acil bir durum veya tehlike bir durum bildirildikten sonra, pilot 

acil durumunu belirtecek ve UNICOM 122.800 MHz kanalından iletişim kurmaya 

devam edecektir. 

Eğer pilot acil durum mesajının diğer pilotlara ulaştığından emin olamazsa 

Guard Frekansı 121.500 MHz kullanabilir. ( muhtemelen UNICOM kanalında 

başka trafikler olmadığı zaman ) 

 

       3. Aciliyet Durumu 

   
Acil olacak iki durum vardır: Tehlike veya Aciliyet 

 

Bir öncelikli aciliyet veya acil durum olup olmadığını belirlemek için pek çok 

faktör ve çeşitli şartlar vardır. Dört motorlu bir uçağın motor arızası ile tek 

motorlu bir uçağın motor arızası çok farklı bir durumdur. 

 
Genel olarak, komutadaki pilot o durumla karşılaştığı zaman durumla ilgili karar 

verir. Bu durum şunlar olabilir; 

         * Küçük bir arıza veya aciliyet 

         * Acil bir durum veya tehlike 
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        3.1. Tehlike durumu 

Bir tehlike durumu ciddi veya belirgin bir tehlike tarafından ve acil yardım 

gerektiren, tehlike oluşturabilecek bir durumdur. 

 

Örnek Olarak; Denize iniş, kaçınılmaz zorunlu iniş, motorun tamamıyla 

arızalanması… 

 

 

 

 

 

Pilot kendini böyle bir durumda bulursa, açıkçası kendisi şunları yapmak 

zorundadır; 

      * Bir tehlike mesajı iletecektir 
            “Mayday, Mayday, Mayday”.(3 defa Mayday) 

               “ Konuşan –uçağın callsign’i-“ 

       * Zamanı izin veriyorsa aşağıdaki gerekli unsurları takip ederek iletecektir 
            - Uçak pozisyonu ve uçuş başı 

               - Uçuş seviyesi, irtifası veya yükseklik 

               - Uçak tipi ve Yolcu sayısı 

               - Acil durum niteliği 

               - Niyetler, olanaklar ve kısıtlamalar 

               - Herhangi bir diğer bilgi unsurları ( hava, yakıt yeterliliği, niyetler…) 

 

Pilotun o an herhangi bir radyo mesajı göndermesi mümkün değilse, pilot 

transponder kodunu “7700” ayarlamayı denemelidir. 

 

IVAO’da, herhangi bir bildirilen acil durumda transponder 7700 yapılması 

tavsiye edilir. Bir uçak tehlike durumunda uzun süre kalmayacaksa, bir tehlike 

durumunda kullanılan frekanslara bir iptal mesajı iletilecektir.  

 

         



4 

IVAO-TR Eğitim Departmani 2014-2015  

Öğrenci Pilot&ATC Dökümanları 

 

3.2. Aciliyet durumu 

Aciliyet durumu bir uçağın güvenliğiyle veya uçakta bulunan bazı kişilerle ilgili 

durumlardır. Bu durumlar acil yardımlar gerekli değildir. 

 

Örnek olarak; Yakıt sıkıntısı, kısmi motor arızası, navigasyon sistem arızası… 

 

Pilot kendini böyle bir durumda bulursa, açıkçası kendisi şunları yapmak 

zorundadır; 

 

        * Aciliyet mesajı bildirilmeli 
                   “Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan” ( 3 defa Pan Pan) 

                   “Konuşan –Uçağın callsign”ı”  

 

          * Zamanı izin veriyorsa aşağıdaki gerekli unsurları takip ederek iletecektir 
            - Uçak pozisyonu ve uçuş başı 

               - Uçuş seviyesi, irtifası veya yükseklik 

               - Uçak tipi ve Yolcu sayısı 

               - Acil durum niteliği 

               - Niyetler, olanaklar ve kısıtlamalar 

               - Herhangi bir diğer bilgi unsurları ( hava, yakıt yeterliliği, niyetler…) 

Bu acil bir durum olmadığından tranponder kodu normal olarak önceki gibi 

kalır. 

Bir uçak tehlike durumunda uzun süre kalmayacaksa, bir tehlike durumunda 

kullanılan frekanslara bir iptal mesajı iletilecektir. 

  

 

       4. Aciliyet Durumu 

 

Prensip olarak kaptan durumun ne olduğuna karar verir. Kaptan acil bir durum 

olduğu kararını verirse,  acil durum ilan edecektir. 

 

Kaptan eğer aciliyet durumunun yeterince iyi olduğunu düşüyorsa o anda, bunu 

belirtecektir. 
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Başka bir deyişle, bir durum diğerinden farklı olabilir fakat o durumun bir 

sonraki ile aynı olmayabileceğini de unutmayın. Her bir durum kendi esasları 

üzerinde değerlendirilmeye katılmalıdır. 

 

Pilotun öncelikli olarak odak noktası uçağı güvenli bir şekilde tutmak, yolcuların 

ve kargoların güvenliğini sağlamaktır. Bu bir öncelikli iniş veya tedbirli bir iniş 

anlamına gelebilir. Pilot öncelik isteyebilir fakat bunu yapmakla zorunlu 

değildir. Bir başka deyişle, Kaptan sorumlu olmaya devam edecektir ve buna 

göre hareket edecektir. 

 

Bunlara ek olarak kaptan mümkün olduğunca her şeyden önce kendi durumunu 

ve niyetlerini Hava Trafik kontrolcülerine bilgilendirmeyi denemelidir. Fakat 

bilgilendiremeyecek durumda ise bunu yapmaya zorunlu değildir. Uçağı 

uçurmak en önemli görevdir ve uçağı güvende tutmak en önemli şeydir. 

 

Çeviren: Orçun Yaka (TR-TA4)  

 

IVAO-TR Eğitim Departmanı  

Mert Tufan Vatandost TR-TC  

Öner Ocak TR-TAC  

Mehmet Kılıç TR-TA1  

Berk Çolakoğlu TR-TA2  

Anıl Uygun TR-TA3  

Orçun Yaka TR-TA4  

Güner Ercan TR-TA5  
 

 

Dikkat: Dökümanlar IVAO HQ Training Department tarafından hazırlanmıştır. Bu döküman 

https://ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx adresindeki orjinallerinin Türkçe 

‘ye çevrilmiş halidir 


