
IVAO YÖNETMELİK VE KURALLARI 

KURALLAR

1  . TANIMLAR

"DDPVOU 1SPGJMF�
,BZ�UM� LVMMBO�D�MBS�O IFTBQ CJMHJMFSJOJ LPOUSPM FEFCJMFDFʓJ CJS ZFS�
ADUJWF "DDPVOU"
4PO � BZ JÎFSJTJOEF *7"/h EB QJMPU WFZB LPOUSPMÚS PMBSBL BLUJG PMBO LBZ�UM� LVMMBO�D��
Administrator:
Ağdaki  belirli bir görevliye verilen statü.
Channel Admin:
Team Speak 2 programında yeni bir kanal açan kişiye verilen ünvan.
Connection:
Aktif herhangi bir ağdan IVAO ağına yapılan bağlantı. (IVAN)
Department:
Eğitim,Etkinlikler ya da  gibi spesifik faaliyetlerden  sorumlu olan bölüm.
Division:
Belirli bir bölge ya da ülkeden sorumlu olan komunite.
Division staff:
Divizyona  yetkili olarak atanan kişilerdir.
Event account:
Üyelik departmanı tarafından etkinlikler sırasında kullanılmak üzere bir IVAO divizyonuna verilen yetki. 
Bu hesaplar IVAN ağına çoklu şekilde bağlanabilir.
Force-act:
Aktif bir ATC tarafından pilota ATC hizmeti alması için gönderilen otomatik bir mesajdır.
FRA(Facility Rating Assignment):
ATC bağlantılarını rütbelere göre filtrelemek için kullanılan  bir sistemdir. Üyelerin rütbelerine göre 
açabilecekleri minimum pozisyonları sağlar.
GCA(Guest Controller Approval):
Yabancı kontrolörlere kayıtlı olmadıkları bir ülke divizyonunda ATC hizmeti sağlamaları için verilen izin. 
GUARD frequency:
Acil bir durumda pilotun yardım talep edebileceği frekans.(121.500 MHz) .
Hando�:
Bir trafiği diğer bir aktif olan ATC ünitesine aktarılmasına ya da transferine denir.
HQ (Headquarters):
Headquarterlar ağın işleyişinden,yönetiminden ve divizyonların yerine getirmesi gereken görevler 
konusunda yardımından sorumlu, Yönetim Kurulu ve Departmanların  bir araya gelmesiyle oluşur.
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Inactive account:
Son 3 ay içerisinde IVAN' da pilot veya kontrolör olarak aktif olmayan kayıtlı kullanıcı. 
Information storage:
Bilgilerin Belçika Kanunlarınca gizlilik ilkesinde belirtildiği şekilde saklanması ve tutulması.
IVAN:
IVAO tarafından simulasyonlara sağlanan ULUSLARASI SANAL HAVACILIK AĞI.
Local procedures:
Bir divizyona ya da havalimanına özgü divizyon web sitesinde yayınlanan Havacılık posedürleri. Mini 
Division:
Belirli bir ülke veya bölgeden sorumlu olan ancak HQ  desteğinden tamamen bağımsız olmayan,  
incelemelerden sonra "Divizyon"olması beklenen komunite.
Multi-country Division:
Ortak kaynakları kullanarak birçok ülkenin ya da bölgenin yönetiminden sorumlu komunite. 
Observer:
Sadece IVAN'da ki gelişmeleri gözlemlemek ve dinlemek için kullanılan kısıtlı bağlantı türü. 
Organizational account:
Organizasyonlar tarafından kullanım amacıyla açılan hesaplardır, bu hesaplar ağa birden fazla bağlantı 
kurabilir.
Private message:
IVAC veya IVAP kullanılarak belirli bir kullanıcıya gönderilen mesaj.
Reconnection:
Önceden başlatılmış bir uçuşa devam etmek amacıyla ağa olan bağlantının tekrar kurulması. 
Registration:
Geçerli ad, soyad, bir e-mail adresi ve IP adresi ile yapılan,ayrıca tüm kural ve yönetmeliklere yerine 
getireceğine dair anlaşma içeren gönüllü başvurudur.
Scheduling system:
Ağdaki Hava Kontrol Pozisyonlarının aynı koşulları yerine getirebilecek aktif başka bir kullanıcının 
devir alabileceği şekilde belirli bir meydana ve zaman göre  proglanması için kullanılan sistem. 
Senior sta�:
Departmanda HQ seviyesine atanan mevcut divizyonlara  yardım ederken,divizyon aktivitesi 
bulunmayan bölgelerden de sorumlu üyelerdir.
Staff:
Divizyonda belirli bir sorumluluğu olan kullanıcılar.
Supervisor:
IVAN’a bağlı kullanıcılara yardım etmek için bireylere verilen bir ünvandır. Supervisorlar ayrıca, 
yönetici tarafından incelemeye tabi olacak IVAO kural ve düzenlemelerinin uygulanmasından da 
sorumludur. 
Supervisor note:
Cezalandırmaya dayalı olmayan bir işlemle ilgili bir kullanıcının hesap profiline girilen kayıt girdisi. 
Yalnızca süpervizör ve yöneticiler bu bilgiyi görebilir.
Suspension:
Kural ve düzenlemeleri ihlal eden herhangi bir kullanıcıya uygulanan disiplin cezası. Yalnızca 
süpervizör ve yöneticiler bu bilgiyi görebilir.
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Unicom:
Aktif ATC bulunmadığında,IVAN’daki diğer kullanıcılar ile koordine olabilmek için kullanılan 
yazımsal frekans(122.800)
Users:
Sorumluluk sahibi olup IVAO ağına kayıt olan kişilerdir.

2 . I VAN KURALLARI

I R . 2 . 1 . GENEL KURALLAR

2.1.1: Ivao ağına bağlanan kullanıcılar, gerçek isim ve soyisimlerini kullanmalıdır.

2.1.2: Sadece IVAO yöneticiler tarafından eğitim,sınavlar,yazılım geliştirme ya da geçiçi bir sebep ile 
açılan durumlarda dışında çoklu bağlantıların tümü yasaktır. Ayrıca çoklu bağlantı açan yöneticilerin 
de bu durumu ATIS'lerinde belirtmesi mecburidir.

2.1.3: Ağda yapılacak olan sesli ya da yazılı iletişimin dili İngilizcedir. IVAO' ya kayıtlı tüm üyelerin 
temel seviyede İngilizce bilgisine sahip olup uçuşlarda  yapılacak olan sesli ya da yazılı muhaberatlarda 
havacılık freyzolojisine uygun şekilde iletişim kurabilmeleri gerekmektedir. Divizyonlar kendi yerel 
dilini ya da diğer farklı dillerin kullanılmasına  izin verebilir. Kullanılacak bu dillerin   divizyonun 
kendi  web sitesinde belirtilmesi zorunludur.

2.1.4: IVAO ağına bağlanmak için yalnızca IVAO tarafından onaylanmıs ve yine kendi sitesinden 
indirilebilen tüm yazımlımların kullanımına izin verilmiştir. IVAO yazılımını kullanacak tüm üyeler bu 
yazılımların nasıl kullanılacağı hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.

2.1.5: Kullanıcıların havacılık prosedürleri "uçuş prosedürleri,hava sahaları,radyo iletişimi" gibi temel 
konular hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
2.1.6: GUARD frekansı(121.500) sadece acil iletişim durumlarında kullanılmalıdır. Diğer tüm iletişim 
türleri için GUARD frekans kullanımı yasaktır. Pilotlara ATC ünitesinin açık olduğu hakkında bilgi 
vermek ya da pilotların açık olan ATC ünitelerini bağlanmalarının istenmesi aciliyet gerektiren bir 
iletişim türü değildir.
2.1.7: Eğer kullanıcının ağ ile alakalı yardıma ihtiyacı varsa,  .wallop komutunu kullanarak 
yöneticilerden yardım alabilir. Kullanılacak .wallop komutunda yardıma ihtiyaç duyulan konu ile 
alakalı kısa bilgi içermesi ve daha sonrasında admin ya da yöneticilerin talimatları dinlenmelidir.

2.1.8: IVAN ağını kullanan tüm kullanıcılar sesli ve yazılı iletişim türlerini ya da en azından birini 
kullanabiliyor olması gerekir. Pilot olarak bağlanan kullanıcıların 20 dakika ATC olarak bağlanan 
kullanıcıların ise eğer trafik yoğunluğu yoksa 5 dakikalık mola hakları vardır. Belirlenen izin süreleri 
dışında yöneticilerin gönderdiği mesajlara cevap vermeyen kullancılar ağdan disconnect edilebilir 
ilerleyen durumlarda hesapları askıya alınabilir ya da profillerine kayıtlı olan çevrim içi saatleri 
silinebilir.

2.1.9: Kullanıcılar bir tür görev bilincinde olmalıdır. IVAO nun tüm iletişim kanallarında, (ts2, 
dc ,sosyal medya) genel ve özel konuşmalarda , istismar edici, hakaret içeren ve rahatsız edici 
konuşmalara müsamaha gösterilmez.
2.1.10: Her türlü suç sayılabilecek aktiviteler ve zararlı bilgileri yaymak ve iletmek, pornografi , taciz ve 
cinsel teklifler  söz ya da eylemlerde bulunmak kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar cezai yaptırımlarla 
karşılaşır. 
2.1.11: Herhangi bir etnik siyasi ve dini çatışmaya girmek. Savaş ve saldırganlık simülasyonu yapmak 
kesinlikle yasaktır.
2.1.12: Gizlilik politikasına aykırı ve kullanıcıyı ifşa etme amaçlı kayıt almak ya da alınan kayıtların 
kötü niyetle yayınlanması kesinlikle yasaktır. Diğer kullanıcılara zarar vermeyen ya da herhangi bir 
kötü niyetle alınmayan kayıtların yayınlanmasına müsaade edilmiştir. Yayın ya da kayıt yapan tüm 
kullanıcılar durumlarını kendi "Remark ya da ATIS" lerinde belirtmelidir.
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2.2.1: Online olmadan önce , kullanıcı yerel prosedürleri bildiğinden ve uygulayabildiğinden emin 
olmalı,gerekli bilgileri hazırlamalı ve en az 30 dakika online olabilmek için uygun olmalıdır.

2.2.2: ATC pozisyonları divizyon tarafından seviye kısıtlamalarına tabi tutulur . Bu kısıtlamaların 
hepsi divizyon websitesinde yayınlanır.

2.2.3: ATC olarak bağlanan kullancılar  bağlanacakları meydanda ki divizyonun websitesinde 
yayınlanan  uygun frekans,istasyon ismi ve callsign ile online olmalıdır. 
2.2.4: ATC'ler kendi sorumluluk sahaları dışındaki trafiklere servis vermemelidir.

2.2.5: ATC online olduktan sonra , online diğer sektörlere bunun bilgilendirmesinin yapılması ve 
gerekli trafiklerin handoff yani transfer edilmelidir. Bir başka sektörün kontrolünde olan trafiğe force 
– act atılmaz. 

2.2.6: ATC pilotlara gerekli olduğunda force-act ile  veya özel mesajla bağlantıya geçmesini 
isteyebilir. GUARD frekansı kanalı bu amaçla kullanılmaz.

I R . 2 . 3 . P I L O T KURALLARI

2.3.1: Simulasyonda yapılan uçuşu negatif etkilemeyecek şekilde pilotlar ATC ünitelerinin verdiği 
talimat ve prosedürleri eksiksiz geri oklumasını yapıp aynı zamanda uygulamalıdır.

2.3.2: Pilotlar ATC ünitesinin yaptğı çağrılara geri dönüş yapmalı ve ATC tarafından verilen 
talimatları eksiksiz uygulamalıdır.Simulasyondan kaynaklı radyo muhaberatında yaşanacak olan 
herhangi bir problem (SSR 7600) ATC talimatlarının uygulanmamasına bir mazaret olarak 
gösterilemez

2.3.3: Pilotlar asla pist ve ya taxi yolunda ya da havada online olmamalıdır. Bağlantılarda oluşabilecek 
karışıklıkları önlemek için servis veren ATC ünitesi ile koordinasyon kurulmalıdır.

2.3.4: Pilotlar ağa bağlanırken geçerli (askeri ya da sivil) callsign kullanmalı ve ICAO standartlarında 
belirtilen şekilde uçus planlarını eksiksiz doldurmalıdır.

2.3.5: Pilotlar gece uçuşlarında transponderlarını aktif etmelidir. Uçuş yapılan bölgede aktif ATC 
olmaması durumunda pilotlar "UNICOM" 122.800'na bağlanıp yapmak istedikleri manevra ya da 
hareketleri bu frekansı kullanarak diğer trafiklere bildirmelidir.

2.3.6: Uçak kaçırma (SSR 7500) kullanımı ve olayın simule edilmesi yasaktır.

2.3.7: Pilotlar uçuşlarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak aylarmış bile olsa ağda yapacakları uçuşları 
simulasyonda x1 olarak gerçekleştirmelidir.

I R . 2 . 4 . O B S E R V E R KURALLARI
2.4.1: Observer olarak bağlanan kullanıcılar _OBS ekini kullanmalı ve  asla bir ATC ünitesine ait ek 
veya callsign kullanmamalıdırlar. OBS olarak bağlanan kullanıcılara sesli veya yazılı iletişim için 
herhangi bir kanal veya frekans  kullanımına izin verilmez. Geçerli observer callsign örnekte 
gösterildiği gibi olmalıdır. (LTFM_OBS , LTFM_1_OBS)

I R . 2 . 5 . SESLİ İLETİŞİM KURALLARI
2.5.1: CC teamspeak hariç diğer tüm IVAN ses serverleri, sadece pilot,atc ve observerların kullanımı 
içindir. Kullanıcılar bağlandıklarında IVAN callsignlarını kullanacaklardır. Eğer bir kontrolör 
değişikliği olursa, channel admin hakları transfer edilebilir.
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2.5.2: Sağlıklı iletişimi engelleyen  müzik, TV... gibi simulasyona dahil olmayan tüm harici seslerin 
çıkaracağı gürültü nedeniyle telsiz iletişimini sekteye uğratmak kesinlikle yasaktır. Kanal 
kısıtlamalarıyla ilgili departman kılavuzlarında yazan kısıtlamalar harici kullanıcıların kısıtlama 
koyması yasaktır.
2.5.3: Kullanıcılar için iletişim kurarken, ses ve ton  değiştirici gibi  yazılımların kullanılması yasaktır.

I R . 2 . 6 . HESABIN ASKIYA ALINMASI
2.6.1: IVAO  Kural ve Yönetmeliklerini ihlal eden kullanıcıların hesapları yetkili ve yöneticiler 
tarafından askıya alınabilir. Hesabı askıya alınan üyeler itirazlarını e mail üzerinden yapabilirler. 

I R . 2 . 7 . UÇUŞ YAPMAYACAK OLAN ARAÇLARA ÖZEL KURALLAR

2.7.1: Hava araçları dışındaki araçların kullanımı Divizyon ve IVAO HQ websitelerin de yayınlanan 
şartlarda kullanılır. Aracı kullacak kişi ve ondan sorumlu atc için en az ADC rütbesine sahip olma 
şartı vardır. Bu araçlar “ICAO CODE_TYPE_NUMBER” formatında callsing alırlar. (Örneğin 
LTFM_FM_1 anlamı : LTFM FollowMe 012)
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IVAO Türkiye Egitim Departmani 2020

ÇEVİREN: Taha Bedir  TR-T06 

Serdar Ozden TR-TC 
Gokhan Peker TR-TAC 
Mehmet Dinc TR-TA1 

Murat Turkaslan TR-TA2
Barış Çete TR-TA3 

Ozgur Orhon TR-TA4 
Mert Akcakaya TR-TA5 
Berk Çolakoğlu TR-TA6
Orkun Terzioğlu TR-T01 
Serhat Karanlık TR-T02 
Orkun Özdelice TR-T03

Anıl Uygun TR-T04
Alp Yeni TR-T05

DIKKAT: Dokumanlar IVAO HQ Training Department tarafindan hazirlanmistir.
Bu dokuman https://doc.ivao.aero/rules2:rules#ir21_general adresindeki orjinallerinin Türkçe`ye 

cevirilmis halidir.
Revizyon Tarihi 29.09.2019
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