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Öğrenci Pilot&ATC Dökümanları 

 

 

 

     1.                               TANIM-GİRİŞ                                 .      

ATC kleransı veya talimatı, bilinen bir hava trafiği ile ilgilenerek hava trafiğinin 

güvenli bir şekilde ayrımını yapmak için o trafikler üzerinde bir yetki oluşturur. 

 

ATC = Air Traffic controller. ( Hava trafik kontrolünden sorumlu şahıslar ) 

 

Pilotlar ATC tarafından verilen talimatlara ve kleranslara uymakla yükümlüdür 

ve pilotlar ATC talimatlarıyla yönlendirilir ve bu talimatlar pilotlar tarafından 

kabul edilir. Uçağın güvenliği için nihai sorumluluğu sürdürmek pilota tabidir.  

 

Herkes, ilgili belgeleri veya prosedürleri öngörüldüğü üzere standart frezyolojiyi 

kullanarak normal bir konuşma tonuyla iletimlerini yapmak zorundadır. 

 

 

 

 

     2.                  KLERANSLAR VE TALİMATLAR                   .       

 

          2.1.             Tanım                .   

 
Hava Trafik Kontrolcü Kleransı: Bir klerans, pilot bir şeyler yapmaya serbest 

kılan bir izindir. 

 

Hava Trafik Kontrolcü Talimatı: Gecikmeksizin uygulanması gereken bir 

eylemdir. 

 

ATC talimatı ile ATC kleransı arasında farklılık vardır: 
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    * Bir klerans “serbest” terimini kulanır 

    * Bir talimat zorunlu bir eylemi yaptırmaya yönelik terimler kullanır. 

 

Zorunlu bir eylemi yaptırmaya örnek olarak: 

 Pozisyonunuzu koruyun, alçalın, yükselin, dönün, hızınızı azaltın, koruyun… 

 

Yanlış anlaşılmaları önlemek için bazı terimleri söylemeyebilirsiniz.  

 

 

Klerans ve talimant olmayan başka mesaj tipleri de vardır: 

     

    * ATC  “bekleniyor –gecikme-trafik bilgisi- klerans zamanı” gibi haberler verir. 

    * ATC uçaklara herhangi bir tavsiye önerir. 

    * ATC uçaktan herhangi bir bilgi isteyebilir. 

Kontrolcüler “bekleniyor” terimini kullandığı zaman, bu bir klerans veya 

talimat değildir. Bu bir bilgilendirmedir. 

 

“Bekleniyor” terimi ile bir talimat veya klerans verilmişse pilot uçağını verilen 

bu talimat doğrultusunda hazırlamalıdır. 

 

Örnek olarak: 

 

- THY625, 35 pistine ILS yaklaşma bekleniyor. 

 

Burada pilot 35 pisti ILS yaklaşma dökümanlarını açmalı ve yaklaşma için 

hazırlıklara başlamalıdır. Bu konuşma 35 pistine ILS yaklaşmaya serbest kılmaz.  
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Pilot bir önceki klerans noktasında beklemeli ve verilen yaklaşma prosedürüne  

devam etmemelidir. 

 

 

          2.2.             Biçimi                .   
Klerans olumlu ve kısa verileri içerecektir ve standart bir şekilde uygun 

frezyoloji kullanılarak ifade edilecektir. 

 

ATC uygun olarak sırayla aşağıdaki klerans ögelerini verir. 

1) Ön düzeltme 

2) Uçak tanımlaması 

3) Klerans sınırı 

4) SID 

5) Rota 

6) İrtifa 

7) Ses hızı 

8) Kalkış, seyir, yaklaşma, bekleme talimatları 

9) Özel talimatlar veya bilgiler 

10) Trafik bilgisi 

 

          2.2.             Biçimi                .   

          2.3. Kontrolcü Olarak Bilmeniz Gereken Kurallar    .   

 
ATC üniteleri, çarpışmaları önlemek ve hava trafiklerinin uçuşunu 

kolaylaştırmak ve hava trafiğinin düzenli akışını sağlamak için kleransları ve 

talimatları vermesi gerekir 
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ATC üniteleri, uçak aksini talep etmediyse uçağı kontrollü hava sahasında 

güvenle kalabilmesi için talimatlar ve kleranslar vermelidir. 

 

ATC üniteleri mümkün olan en az gecikmeyle talimatlarını vermelidir. 

 

ATC üniteleri klerans ve talimat iletimi sırasında yapılan herhangi bir hatayı 

tespit etmeli ve düzeltmelidir. 

ATC üniteleri, yanlış anlaşılma olasılığı varsa kleransı iptal edebilir ve 

düzeltebilir. 

 

          2.4. Pilot Olarak Bilmeniz Gereken Kurallar    .   
 

Eğer bir ATC kleransı uçağın komutasındaki pilot için uygun değilse, Uçuş 

mürettebatı uygun olan bir başka kleransı talep edebilir. 

 

ATC kleransı uçuş operasyon güvenliğini teşvik etmek için ya da başka herhangi 

bir amaç için geçerli yönetmeliklere aykırı için yetki niteliği taşımaz. 

 

Uçuş kısmen kontrolsüz hava sahasında olduğu zaman, uçak kontrollü hava 

sahasından sorumlu bir ATC ünitesinden kleransını elde etmek için haber 

verebilir. 

Pilot herhangi bir klerans almadıysa ne yapabilir? 

Eğer bir klerans alınmamışsa, yayınlanmış olan beklemeye(hold pattern) 

girmeniz beklenir ya da yayınlanmış bekleme prosedürü yoksa geliş rota 

hattında standart beklemeye girmeli ve bir başka klerans veya yaklaşma 

kleransı talep etmelidir. 

Pilot ATC ile bağlantı kuramıyorsa ne yapabilir? 

 



5 

IVAO-TR Eğitim Departmani 2014-2015 

Öğrenci Pilot&ATC Dökümanları 

 

 

 

 

Eğer ATC ile bağlantı kurulamıyorsa, uçağın radyo arızası kurallarını ve 

prosedürlerini uygulaması beklenir. 

 

 

 

          2.5.                Klerans Sınırı                     .   

 
Bir klerans sınırı uygun olan önemli noktanın adını belirterek tarif edilmelidir. 

 

Uçak o kleransa ulaşmadan en az 5 dakika önce ; 

     * Bir başka klerans 

     * Yaklaşma kleransı 

     * Bekleme Kleransını 

almalıdır. 

Eğer bir klerans alınmamışsa, yayınlanmış olan beklemeye(hold pattern) 

girmeniz beklenir ya da yayınlanmış bekleme prosedürü yoksa geliş rota 

hattında standart beklemeye girmeli ve bir başka klerans veya yaklaşma 

kleransı talep etmelidir. 

 

Geç verilen kleranslar uçağun beklşeme noktasını aşmasına sebep olabilir. 

 

 

 

 

2.6.     Uçuşun Rotası                .              
 

Verdiğiniz "uçuş planlanan yolla" ifadesini kullanabilirsiniz 
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    * Daha önce yayınladığınız rotada değişiklik olmadıysa 

    * Uçağın uygulaması zorunlu kılınan noktaya kadar radar tanımı mevcut  

       olacaktır. 

Bir uçağa olası bir çarpışmayı önlemek için kendiniz uçağa belirtilen irtifa, uçuş 

başı ve bir konuma yönelmesi için talimatlar verebilirsiniz. 

 

Bir ATC ünitesi size bekleme kleransı, beklenen yaklaşma klerans zamanı, 

beklenen bir sonraki klerans zamanı veya beklenen kalkış zamanını söyleyebilir. 

 

2.7.     Yaklaşma Kleransı         .              
Eğer uçulan rotada belirli bir prosedüre uyulması gerekiyorsa, havacılık bilgi 

yayınında da görüldüğü gibi bir ATC ünitesi yaklaşma kleransını yayınlayarak 

belirtir 

RNAV (GPS) yaklaşımları ile ilgili radyo iletişiminde "RNAV" öneki kullanın. 

2.8.   Çözüm Tavsiyesi (TA/RA) 
          
ACAS/TCAS veya GPWS/TAWS çözüm uyarısı oluştuğu zaman, pilot ATC 

izninden veya talimatından sapabilir. 

 

ATC kleransını etkileyebilecek olan ACAS/TCAS veya GPWS/TAWS uyarıları 

sonucunda mürettebat yapacağı hareketleri ATC’ye bildirmelidir. 

 

Bu uyarılar çözümlendikten sonra mürettebat bir önceki kleransa göre hareket 

edeceğini ATC’ye belirtmelidir veya ATC’den klerans değişikliği talep etmelidir. 
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Böyle bir durumda, uçağın uygun bir şekilde kontrol talimatlarını, güvenlik 

uyarılarını ve trafik uyarılanı sağlamaya devam ediniz 

 

 

Bir uçağın ACAS/TCAS veya GPWS/TAWS RA uyarıları yanıtlandıktan sonra ATC 

ünitesi trafik ayrım sorumluluğunu yeniden üstlenir. Pilot ATC’yi 

bilgilendirecektir: 

          *Uyarılar doğrultusunda hareketler tamamlandı 

          *Belirtilen irtifaya geri dönülmüştür 

          *Alternatif Klerans takip ediliyor. 

Eğer bir uçak Klerans limitlerinin dışında hareket ediyorsa, ATC o trafikle uyarısı 

gerçekleşen diğer trafiğin ayrımından hava sahasını korumak için sorumlu 

değildir. 

 

ACAS/TCAS veya GPWS/TAWS RA uyarıları çözümlendiği zaman pilot ATC 

birimine normal şartlara dönüldüğünü bildirmek zorundadır. 

 

3. Geri Okuma Gereksinimleri 

 

Pilot ATC’den aldığı talimatları ve kleransı uçuş emniyeti için ATC’ye uygun bir 

frezyolojiyle sesli olarak geri okumasını yapacaktır. ( IVAO’da yazılı da olabilir.) 

Geri okuma gereksinimleri uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli ve son 

derece önemlidir. 
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Geri okuması her zaman yapılması gerekenler: 

 

         * ATC rota müsaadesi 

         * Piste Giriş, kalkış, pist bekleme noktası, pist geçişler, pist geri dönüşleri(  

            backtrack) 

         * Kullanılan pist, altimetre ayarı (QNH), Transponder kodu ( SSR kodu),  

            seviye talimatları, uçuş başı ve hız talimatları 

         * Geçiş seviyesi ( Transition Level) 

 

ATC, önerilerin veya taleplerin geri okumasını yapmayacaktır. 

 

Geri okuma prosedürü sadece kleransın doğru bir şekilde iletildinden değil 

amaçlandığı şekilde de iletildiğinden emin olmak içindir.; 

 

Geri okuma gereksinimi önemi direkt olarak iletişimde olası bir anlaşmazlığın 

önüne geçilmesi ve ATC kleranslarının ve talimatlarının doğru bir şekilde 

alınmasıdır. 

 

ATC, kleransın ve talimatın doğru bir şekilde iletildiğini anlamak için uçuş 

ekibinin geri okumasını dinleyecektir. 

ATC, geri okuma esnasında her hangi bir hatanın farkına varacaktır ve 

düzeltecektir. 

Geri Okuma Örneği: 

ATC: THY625, 35 pisti bekleme noktasına taksi serbest 

Pilot: 35 pisti bekleme noktasına kadar taksi serbest,THY625 

 

ATC: THY625, Transponder Kodu 4525 

Pilot: 4525, THY625 
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Eğer pilot geri okuma esnasında hata yaparsa, ATC “ Olumsuz, tekrar 

söylüyorum” cümlesi devamında düzeltecektir. 

 

ATC: THY625, QNH 1003 

Pilot: QNH 1033,THY625 

ATC: Olumsuz tekrar söylüyorum, QNH 1003 

Pilot: QNH 1003,THY625 

 

 

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 


