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HAVA TRAFİK KONTROL POZİSYONLARI
(ATC SEKTÖRLERİ)

GİRİŞ

IVAO ağında bir uçuş gerçekleştirmek istediğinizde, ilgili sorumluluk alanlarındaki tüm uçuşlar kontrol 
eden insanlardan hem uçuş yetkisi hem de uçuş ile alakalı bilgiler almanız gerekecektir. Hava Trafik Hizmeti 
sağlayan bu insanlara Hava Trafik Kontrolörlere denir.

Hava Trafik Hizmetleri (ATS) her ülkede bulunan havacılık düzenleme organizasyonları tarafından yönetilir ama 
IVAO sanal dünyasında bu yönetmelik düzenlemeler IVAO tarafından yönetilir.

HAVA TRAFİK SERVİSİ

Hava Trafik Hizmetlerinin (ATS) amacı pilotlara aşağıdaki bir ya da daha fazla hizmeti sunmaktır:

Hava Trafik Kontrol Hizmetleri çarpışmaları ve hava trafiğini etkili bir şekilde yönetmektir.
taksi yolları,pistler ve havaalanı çevresinde bulunan hava sahaları (Kontrol Bölgesi ya da CTR olarak 
adlandırılır) Havaalanı Kontrol hizmeti olarak bilinir.
Terminal Kontrol Sahası(TMA)'da başka havaalanlarına kalkış ya da başka bir meydan için kalkış yapan 
uçklar arasında bölgeye Yaklaşma Kontrol Hizmeti olarak adlandırılır.
Kontrol Sahasındaki (CTA) en-route (seyrüsefer durumundaki) ve hava yolları (AWY) üzerinde 
bulunan uçaklar arasında kalan bölge ise Saha Kontrol Hizmeti olarak adlandırılır.

Uçuş Bilgi Hizmetleri(FIS), navigasyon yardmı, kötü hava durumları, kapatılan havaalanları gibi... faydalı ve 
etkili bilgi sağlayarak gerçekleştirilecek olan uçuşların daha güvenli geçmesini sağlar.  Uyarı Hizmetleri zor 
durumda olan uçaklara Arama Kurtarma(SAR) faaliyetleri başlatarak yardımcı olurlar.

HAVA TRAFİK KONTROL ÜNİTESİ

Hava Trafik Kontrol Üniteleri,  hava trafik hizmetlerinin sağlanması için tasarlanmıştır. Ayrıca pilotlara 
uçuş bilgisi ve uyarı hizmetleri gibi hizmetler de sağlar.

Hava Trafik Kontrol Üniteleri şu hizmetlerden sorumludur:

Havaalanı Kontrol Hizmeti veren ünite Hava Kontrol Kulesi(TWR) olarak adlandırılır.
Yaklaşma Kontrol Hizmeti veren ünite Yaklaşma Kontrol (APP) olarak adlandırılır.
Saha Kontrol Hizmeti veren ünite Saha Kontrol Merkezi (ACC) ya da Üst Saha Kontrol Merkezi (UAC) 
olarak adlandırılır. 
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 TWR/APP/ACC hava trafik kontrol ünitelerinin

sorumlu olduğu sahalar

IVAO'DA Kİ HAVA TRAFİK KONTROL POZİSYONLARI

Hava sahalarında ve havaalanı apronlarında oluşan iş yükünden dolayı Hava Trafik Kontrol Üniteleri bir kişi 
ya da alt üst olarak ayrılmış birçok insan tarafından yönetilir. Bu pozisyonların her birine belirli havasahaları 
ve görevler atanır.

IVAO ağında bulunan Hava Trafik Kontrol pozisyonları havaalanı ICAO koduna ya da ACC hava sahasına 
göre belirlenir. Sorumlulukları ve sunulan hizmetler bakımından üç harfli bir ek kullanılarak ilişkilendiril.

IVAO ağında izin verilen ekler şu şekildedir:

_DEL delivery ya da klerans delivery olarak adlandırılmıştır(uçuş kleransının alındığı atc ünitesi) 
_GND yer hizmetleri(ground) olarak adlandırılmıştır
_TWR kule (tower) olarak adlandırılmıştır
_APP yaklaşma (approach) ya da varış olarak adlandırılmıştır 
_DEP kalkış/ayrılış (departure) olarak adlandırılmıştır
_CTR kontrol ya da radar (centre) olarak adlandırılmıştır
_FSS  uçuş hizmet istasyonu olarak adlandırılmıştır

Örnekler: 
KJFK_GND = Kennedy Ground   
LFKJ_APP = Ajaccio Approach 
EGKK_TWR = Gatwick Tower 
EDGG_CTR = Langen Radar 
LFRR_CTR = Brest Control 
EHAM_DEP = Amsterdam Departure 

Trafik durumu çok yoğun olduğunda, Hava Trafik Kontrol (ATC) pozisyonu, pusulanın dört ana yönlerine göre alt 
pozisyonlara bölünebilir ya da resmi organizasyon ya da çartlar tarafından belirlenen alt pozisyona göre özel bir isim 
alır.

KLERANS DELİVERY POZİSYONU / ICAO KODU EKİ _DEL

Delivery pozisyonu IFR trafiklere öncelikli ayrılış kleransını verir.
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Ayrılış(uçuş) kleransına şu bilgiler dahildir:

Gerçek hayatta bu atc pozisyonu sadece büyük havaalanlarında bulunur ve bu pozisyon Havaalanı Kontrol 
Hizmetlerinin bir parçasıdır.

Klerans delivery pozisyonu şu durumlarda trafikleri tansfer eder:

Trafik geri okumasını yaptıktan sonra ve geri itmeye başlamadan önce Yer hizmetleri (Ground) kontrol ünitesine transfer 

eder 

Pozisyonun temel görevleri:

IFR trafiklere geri itme motor çalıştırma müsadesinden önce ayrılış(uçuş) kleransı vermek 

 Yaklaşma Kontrolü ile koordineli olarak IFR trafikleri özel talimatlar vermek 

Sağlanan temel hizmetler:
Hava Trafik Kontrol Hizmeti:IFR trafikleri ayrılış(uçuş) kleransı vermek
Trafik Bilgi Hizmeti: Verilmez (Uçak bu pozisyonda hareket halinde değildir.)
Uyarı Hizmeti: Havaalanının kapatılması gibi durumlar dışında bu hizmet verilmez.

 IFR kleransı için apronda bekleye IFR bir uçak

YER HİZMETLERİ (GROUND) POZİSYONU / ICAO KODU EKİ  _GND

Yer hizmetleri (ground) pozisyonu, pistler dışında taksiyoları ve tüm apronlar dahil havaalanında bulunan tüm 
uçakları kontrol eder. 

Yer hizmetleri (ground) pozisyonu şu durumlarda trafikleri tansfer eder:

Kalkış pistinin bekleme noktasına gelen trafiği Kule (Tower) kontrol ünitesine 

transfer eder Yer hizmetleri (ground) pozisyonu şu durumlarda transfer kabul eder:

Tower kontrolünde bulunan trafiğin pisti terk etmesi durumunda
Delivery kontrolünde bulunan trafiğin ayrılış(uçuş) iznini aldığı durumlarda

Bir trafiğin aktif bir piste girişi ya da pisti katedişi gibi durumlar kule kontrol tarafından koordine edilir.

Pozisyonun temel görevleri:

Geri itme kleransı vermek

Standart kalkış (SID) ya da pist doğrultusu prosedürleri
Kalkış pisti
Öncelikli uçuş seviyesi
Squawk(Transponder) kodu.

VFR uçuş kleransı vermek



Aktif kalkış pistlerine doğru taksi kleransı vermek
Terminal kapısana doğru taksi kleransı vermek 

Sağlanan temel hizmetler:

Hava Trafik Kontrol Hizmeti: geri itme ve taksi kleransı vermek
Trafik Bilgi Hizmeti: Havaalanında gerçekleşebilecek çarpışmaları önlemek için havaalanında bulunan pilotlara trafik 
bilgisi vermek
Uyarı Hizmeti: Havaalanının kapatılması gibi durumlar dışında, bu hizmet verilmez.

IVAO'da yer hizmetleri (ground) kontrol ünitesi, delivery kontrol ünitesinin bulunmadığı ya da  aktif 
olmadığı durumlarda trafiklere ayrılış(uçuş) kleransı verebilir.

 Taksi yolu üzerinde bulunan bir uçak

KULE POZİSYONU / ICAO KODU EKİ  _TWR

Kule (TWR) pozisyonu, aktif pistlerdeki, kalkış yapan ve havaalanı çevresinde hava sahasında içerisinde pist ile 
görsel teması bulunan trafikleri kontrol eder. Helikopter ve VFR trafikler de Kontol Bölgesi (CTR) olarak bilinen 
bu hava sahasına dahildir.

Kule(tower) pozisyonu şu durumlarda trafikleri tansfer eder:

Kalkış yapıp 1000ft'e ulaşan trafikleri yaklaşma(approach)kontrol ünitisine
VFR trafikleri kule(tower)kontrol yada bir sonraki yaklaşma(approach)kontrol ünitesine ya da Kontrol 
Bölgesinden ayrılan trafikleri yazınsal kanala
Pisti terk eden trafikleri  yer hizmetlerine (ground) kontrol ünitesine

Kule (tower) pozisyonu şu durumlarda transfer kabul eder:

Yer Hizmetleri (ground) kontrol ünitesinden  bekleme noktasında kalkış için hazır olan trafikleri 
Yaklaşma (approach) kontrol ünitesinden son yaklaşmada olan trafikleri

Pozisyonun temel görevleri::

Kalkış kleransı vermek
İniş kleransı vermek
Pist katediş ve back track (pist üzerinde geridönüş yapmak)  kleransı vermek VFR 
meydan t uruna dahil olma kleransı vermek
VFR trafiklerin meydan turuna dahil olmasını ertelemek amacıyla orbit kleransı vermek

Sağlanan temel hizmetler:
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IVAO'da Yer Hizmetleri( Ground) kontrol ünitesinin bulunmadığı ya da aktif olmadığı durumlarda, Kule 
(Tower) Kontrol ünitesi yer hizmetleri kontrol ünitesinin görevlerini de yerine getirir.

 Bir uçak iniş yaparken, bekleme noktasında bekleyen diğer bir uçak

YAKLAŞMA (APPROACH) POZİSYONU / ICAO KODU EKİ  _APP

Yaklaşma (approach) kontrol ünitesi  genel olarak IFR bir trafiği varış havaalanına yakın olan öncelikli yaklaşma 
noktasından(IAF) iniş yapacağı pistin son yaklaşma noktasına kadar yönlendirir. Transit geçiş yapan VFR trafikler 
ve Kule Kontrol (Tower) ünitesinden transfer edilen kalkış yapan trafiklere bir sonraki ATC ünitesine transfer 
edene kadar hizmet verir. Yaklaşma (Approach) kontrol ünitesi, Terminal Kontrol Bölgesi(TMA) adı verilen 
sahadan sorumludur.

Yaklaşma (Approach) kontrol ünitesi, birçok meydandan ayrılış ya da kalkış trafiklere aynı anda yönlendirebilir.

Yaklaşma ( Approach) pozisyonu şu durumlarda trafikleri tansfer eder:

Transit ya da kalkış yapan trafikleri komşu Bölge Kontrol ünitesine ya da trafiklerin TMA bölgesini terk 
ettiğinde, yakında bulunan başka bir Yaklaşma(Approach) Kontrol ünitesine
Varış yapan IFR bir trafiğin son yaklaşma noktasına ulaştığı durumlarda Kule (Tower) Kontrol ünitesine

Yaklaşma (Approach) pozisyonu şu durumlarda transfer kabul eder:

Komşu Kontrol Bölgesinden TMA sınırları içerisinde bulunan havaalanına  varış yapan trafikleri 
Kule (Tower) kontrol ünitesinden, pas geçen ya da kalkış yapan trafikleri

Pozisyonun temel görevleri:

IFR trafiklere ilk,orta ve son yaklaşma kleransı vermek
İrtifa, uçuş başı ve sürat parametrelerini kullanarak trafikleri vektörlereme ve gerekli ayrımı yapmak 
Kleransları düzenlemek
Tüm trafikler arasında doğru ayrımı sağlamak
VFR trafiklere transit geçiş kleransı vermek

Sağlanan temel hizmetler:

Hava Trafik Kontrol Hizmeti: IFR klerans ve talimatlarına dahil IFR prosedürleri,irtifa,uçuş başı ve sürat 
değişikleri kleranslarını vermek 
Trafik Bilgi Hizmeti:VFR/VFR ve IFR/VFR trafikler arasında uygun trafik bilgisi sağlamak

Hava Trafik Kontrol Hizmeti:iniş ve kalkış kleranslarına ek olarak piste giriş kleransı vermek 
Trafik Bilgi Hizmeti: VFR/VFR ve IFR/VFR trafikler arasında uygun trafik bilgisini sağlamak
Kontrollü bölge içerisinde uyarı servis hizmeti sağlamak

Terminal bölgesi içerisinde Uyarı Hizmeti sunmak



 3 havaalanını ve 6 trafiği gösteren ATC yaklaşma(aprroach) kontrol 
ünitesi radarı

IVAO'da Kule(Tower) Kontrol ünitesi ve ayrılış/kalkış (Deapature) Kontrol ünitesinin bulunmadığı ya da aktif 
olmadığı durumlarda, Yaklaşma (Approach) Kontrol ünitesi diğer iki kontrol ünitesinin de görevlerini yerine 
getirir. 

Bazı havaalanlarında, Yaklaşma (Aprroach) Kontrol Ünitesi görevleri bakımından şu pozisyonlara ayrılabilir:

İlk, Orta ve son yaklaşma pozisyonları 
Kuzey,Güney,Doğu ve Batı pozisyonları 
Ayrılış/kalkış ya da varış pozisyonları

Gerçekte Yaklaşma (Approach) Kontrol  sahası bazı zamanlarda çok karışık olabilir ve yukarda belirtilen 
kombinasyonlar dahilinde ayrılabilir.

Bu farklı pozisyonlar ara ek kullanımı ile gösterilir: 
XXXX_INI_APP, XXXX_ITM_APP, XXXX_FIN_APP 
XXXX_W_APP, XXXX_E_APP, XXXX_N_APP, XXXX_S_APP 
XXXX_DEP, XXXX_APP 

AYRILIŞ/KALKIŞ (DEPARTURE) POZİSYONU / ICAO KODU EKİ  _DEP

Ayrılış/Kalkış ( Departure) Kontrol ünitesi  genellikle kalkış yapan trafiklerin airborne olmasının ardından 
Kule(Tower)Kontrol ünitesi tarafından transfer edilen trafikleri bir sonraki ATC pozisyonuna transfer edene 
kadar ilgilenir. Ayrılış/Kalkış (Departure) Kontrol ünitesi Terminal Kontrol Sahası(TMA) adı verilen hava 
sahasından sorumludur. 

Ayrılış/Kalkış (Departure) Kontrol ünitesi yalnızca Yaklaşma (Approach) Kontol ünitesi ile ya da Kule (Tower) 
Kontrol ünitesi ile aynı anda açılabilir.

Ayrılış/Kalkış (Departure) Kontrol pozisyonu şu durumlarda trafikleri tansfer eder:

Kalkış yapan trafiği komşu Bölge Kontrol ünitesine ya da TMA sahasına terk ederken, yakında bulunan başka 
bir Yaklaşma(Approach) kontrol ünitesine

Ayrılış/Kalkış (Departure) Kontrol pozisyonu şu durumlarda transfer kabul eder:

Pozisyonun temel görevleri:

Kule (Tower) kontrol ünitesinden, pas geçen ya da kalkış yapan trafikleri



IFR kleranslar vermek
İrtifa, uçuş başı ve sürat parametrelerini kullanarak trafikleri vektörleremek 
Kalkış kleranslarını düzenlemek
Tüm  trafikler arasında doğru ayrımı sağlamak

Sağlanan temel hizmetler:

Hava Trafik Kontrol Hizmeti: IFR klerans ve talimatlarına dahil IFR prosedürleri,irtifa,uçuş başı ve sürat 
değişikleri kleranslarını vermek 
Trafik Bilgi Hizmeti:VFR/VFR ve IFR/VFR trafikler arasında uygun trafik bilgisi sağlamak 
Terminal bölgesi içerisinde Uyarı Hizmeti sunmak

 Kalkış yapmış  tırmanmakta olan bir uçak

SAHA KONTROL POZİSYONU / ICAO KODU EKİ _CTR

Saha Kontrol ünitesi (ACC olarakta bilinir) genellikle Uçuş Bilgi Bölgesi bulunan bir havaalanına doğru alçalan ya 
da havaalanında tırmanan veya seyrüsefer yapan trafiklerin kontrol edildiği bölgedir.  Ülkerde bulunan ve Hava 
Trafik Hizmeti (ATS) sunmakla sorumlu geniş bir alanı kaplayan hava sahasına "FIR(Flight Information Region)" 
denir.

Normal bir ACC (CTR) pozisyonun üstünde Üst Saha Kontrol(UAC) ünitesi varsa, UAC pozisyonun görevi ACC 
pozisyonun görevi ile neredeyse aynıdır ama IVAO'da genellikle ACC pozisyonu, UAC pozisyonun görevlerini de 
yerine getirir.

ACC ve UAC hava sahaları genel olarak TMA hava sahalarının üstünde bulunur ve tüm seyrüseferde(en-route) olan 
tüm trafikleri kontrol eder.

ACC pozisyonu şu durumlarda trafikleri tansfer eder:

Düz uçuş irtifasında uçan trafiklerin yakınında bulunan ACC ya da UAC pozisyonuna 
Gelen trafikleri Yaklaşma (Approach) Kontrol ünitesine

ACC pozisyonu şu durumlarda transfer kabul eder: 

ACC pozisyonunun yakınında bulunan düz uçuş irtifasında ki trafikleri ya da  Yaklaşma (Approach) Kontrol 
ünitesinden ya da ayrılış/kalkış (Departure) Kontrol ünitesinden ayrılış yapan trafikleri

Pozisyonun temel görevleri:
STAR/ varış rotası kleranslarını vermek
Direk ya da şartlı kleranslar vermek 
İrtifa, uçuş başı ve sürat parametrelerini kullanarak trafikleri vektörleremek 
Tüm  trafikler arasında doğru ayrımı sağlamak

Sağlanan temel hizmetler:

Hava Trafik kontrol Hizmeti: seyrüsefer(en-route) kleransları vermek, IFR klerans ve talimatlarına dahil IFR 
prosedürleri,irtifa,uçuş başı, sürat değişikleri kleransları ve STAR/varış kleransları vermek 



IVAO' da, ACC Kontrol ünitesi Yaklaşma(Approach) Kontrol ünitesinin bulunmadığı ya da aktif 
olmadığı durumlarda, Yaklaşma (Approach) Kontrol ünitesinin görevlerini de yerine getirir. ACC 
Kontrol ünitesi kendi sınırını kendi belirler. 

Düz uçuş seviyesinde uçan trafikleri gösteren AYC ACC Radarı

UÇUŞ HİZMETİ İSTASYON  POZİSYONU / ICAO KODU EKİ _FSS

Uçuş Hizmeti İstasyon pozisyonu, Uçuş Bilgi Hizmeti, arama kurtama hizmeti, uçak desteği, havacılar için 
faydaları bildiriler (NOTAMlar), hava durmu koşulları ve Okyanus aşırı Kontrol Hizmetini sağlar. 

Uçuş Hizmeti İstasyon pozisyonu şu durumlarda trafikleri tansfer eder:

Herhangi bir kontrollü hava sahasına giriş yapan trafikleri 
FSS pozisyonlarına yakın olan  seyrüsefer yapan trafikleri

Uçuş Hizmeti İstasyon pozisyonu şu durumlarda transfer kabul eder:

ACC ve UAC Kontrol üniteleri yakınlarda bulunan seyrüsefer uçuşu yapan trafikleri 
Yaklaşma (Approach) Kontrol ve Ayrılış/kalkış (Departure) Kontrol ünitesinden ayrılan trafikleri

Uçuş Hizmeti İstasyon pozisyonu ne Hava Trafik Kontrolü ne de radar hizmeti sağlar. Bu pozisyon trafiklere 
radar vektörü,tırman/alçalma, sürat ya da herhangi bir talimat vermemekle birlikte trafikler arasındaki ayrımı 
talimat ve kleranslarla sağlayamaz.

Pozisyonun temel görevleri:

seyrüsefer yapan trafiklere, trafik bilgisi sağlamak Trafik rota bilgisini sağlamak
arama ve kurtarma hizmetleri sağlamak
kaybolan trafiklere yardım etmek
acil durumda olan trafiklere yardım etmek
ATC kleranslarını aktarmak
Havacılar için faydalı bildiriler yayınlamak (NOTAMlar) 
Havacılık için meteorolojik durum bilgisi yayınlamak
NAVAID'lerin durumu hakkında bilgiler sağlamak
VFR ve IFR trafiklere trafik bilgisi sağlamak

Trafik Bilgi Hizetmeti: VFR/VFR ve IFR/VFR trafikler arasında uygun trafik bilgisini sağlamak
Trafik Bilgi Hizmeti: VFR/IFR ve IFR/IFR trafikleri arasında trafik bilgisi sağlamak 
FIR bölgesinde uyarı hizmeti vermek
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Hava Trafik Hizmeti verilmez
Trafik Bilgi Hizmeti: tüm trafiklere trafik bilgisi sağlamak
FSS Bölgesinde uyarı hizmeti vermek

GÖZLEMCİ,EĞİTİM VE STAFF POZİSYONLARI:
IVAO' da şu gibi farklı bağlantı türlerini görebilirisiniz:

XXXX_T_YYY: "_T_" ibaresi XXXX havaalanında YYY pozisyonunda eğitim gerçekleştirildiğini ifade eder.

XXXX_X_YYY: "_X_" ibaresi XXXX havaalanında YYY pozisyonunda sınav gerçekleştirildiğini ifade eder. 

XXXX_EXA_YYY: "_EXA_"  ibaresi XXXX havaalanında YYY pozisyonunda sınav gerçekleştirildiğini ifade 
eder. 
XXXX_YYY_OBS: "_OBS_" ibaresi bağlanan kişinin gözlemleme amacı ile online olduğunu ifade eder.

Tüm bu çağrı adlarının aktif bir pozisyon olmadığını unutmayın. Pilot olarak onların frekansına 
bağlanamazsınız ama onlar tarafından kontrol edilirsiniz. Onlarla sadece özel mesaj yolu iletişime 
geçebilirsiniz.

IVAO' da şu gibi görevli(staff) bağlantılarını görebilirsiniz:

XXXX-CH XXXX-ACH XXXX-CHA1:  "–CH ve –ACH" ibareleri FIR şefleri ve asistanlarına aittir. Bu 
insanlar görevli(staff) kişilerdir. (ÖrnekEGTT-CH, KZNY-ACH).
XXXX-ST1 XXXX-STA2 : The service team of XXXX FIR. FIR bölgesi içersinde FIR şefleri ile birlikte 
çalışırlar. (Örnek: EDGG).
DD-XXX: Bu tür çağrı adları divizyon adına çalışan(staff) kişiler tarafından alınır. "DD" ibaresi adına 
çalıştıkları divizyonu temsil eder. (Örnek: DE-FOC, BR-AOC, ZA-TC, GB-DIR)
IVAO-XXX: Bu tür çağrı adları uluslarası çalışan HQ görevlilerine(staff) aittir. "XXX" ibaresi IVAO ağındaki 
görevlerini temsil eder. (Example IVAO-TD, IVAO-EXEC1, IVAO-FOD, IVAO-TDM).

UYARI: Eğitim ya da sınav sırasında sınavı yapan  kişi tarafından prosedürler durdurulabilir. Bu havaalanlarına 
uçakrken bu durumu dikkate alın. IVAO'nun pilotlara bu gibi durumların olduğu havaalanlarına uçmaya teşvik 
etmesine rağmen, uçan pilotlardan eğitim konusunda belli bir sınırda olunması beklenebilir. Eğitim yapan kişiler 
ya da sınav yapan kişiler sizden hava sahasının dışında kalmanızı ya da apronda eğitim durumu ihtiyacına göre 
beklemeniz gibi taleplerde bulunabilirler.

AYRICA

DEL controller position, GND controller position, TWR controller position, DEP controller position,
APP controller position, CTR controller position, FSS controller position

KAYNAK

Yok

HAZIRLAYANLAR

VID 150259 - Hazırlayan
VID 150259 - Wiki Entegrasyon

TESLİM TARİHİ

12:20, 8 Mayıs 2020

Sağlanan temel hizmetler:
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ÖZLÜK HAKLARI

UYARI

Bu döküman içeriği simulasyon havacılığı amacıyla hazırlanıp gerçek hava operasyonları için
kullanılmamalıdır.

Bu döküman, Uluslararası Sanal Havacılık Organizasyonu'nun fikri mülkiyetinin bir parçası olarak telif hakkıyla
korunmaktadır.

IVAO - TR EĞİTİM 
DEPARTMANI

Çeviri: Taha Bedir TR - T06

Serdar Özden TR - TC
Gökhan Peker TR - TAC
Mehmet Dinç TR - TA1

Murat Türkaslan TR - TA2
Barış ÇETE TR - TA3

Özgür Orhon TR - TA4
Mert Akçakaya TR - TA5
Berk ÇolakoğluTR - TA6

Orkun Terzioğlu TR - T01
Serhat Karanlık TR - T02
Orkun Özdelice TR - T03

Anıl Uygun TR - T04
Alp Yeni TR - T05

DİKKAT: Dökümanlar IVAO HQ Training Department
tarafından hazırlanmıştır.

Bu döküman:https://mediawiki.ivao.aero/index.php?
title=Air_traffic_control_position adresindeki orjinalinin 

Türkçe'ye
çevirilmiş halidir.
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