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      HAVA SAHASI İHLALİ

1. GİRİŞ

Hava sahası ihlalleri, hava aracının hava sahasına girmesi ve bu durumun herhangi bir ATS birimi 
tarafından onaylanmış olmamasıdır.

Hava sahası ihlalinin başlıca nedeni, kontrollü hava sahasının, ilgili tehlikeli veya yasaklanmış bölgeye 
nüfuz etmesine yol açan seyrüseferdir.

2. Katkıda Bulunan Faktörler ve Etkiler
Katkıda bulunan faktörler:

 Kontrollü hava sahasına girmek için prosedürlerin bilinmemesi veya anlaşılmaması

 Kontrollü hava sahasını geçmek veya girmek için doğru prosedürleri izlemekteki başarısızlık
 Uygun seyir tekniklerinde yetersiz temel eğitim
 Ekipman operasyonunda, özellikle GPS'de pilotların uzmanlığının olmaması
 Olumsuz hava şartları
 Uçuş öncesi yetersiz hazırlık
 Bilinen bir rota üzerindeki hava sahası kısıtlamalarının değişmeyeceği varsayımı;

 Hava Trafik Kontrolörlerinin VFR uçuşlarına yönelik olumsuz tavrı

Hava sahası ihlallerinin başlıca etkileri (sadece IVAO ile bağlantılı etkileri sunuyoruz):
 Diğer uçaktan ayrılma kaybı, çarpışmaya neden olabilir
 Sahaya girilirse algılanan güvenlik riski
 Sınırlı, tehlike altındaki veya yasaklanmış hava sahası içindeki askeri veya diğer özel faaliyetlerin

aksaması

3. Hava sahası ihlali örneği

3.1. Hava trafik kontrolörü etkisi

Bir sahaya yaklaşan bir hava aracı, geçiş izni talep eder:
 Frekans meşguldür ve kontrolör, pilota "Beklemede" olduğunu bildirir. Pilot yola devam ediyor

ve herhangi bir izni olmadan sahaya giriyor.
 Kontrolör çağrıyı onaylar, ancak isteği derhal onaylamaz. Pilot, onayın boşluk oluşturduğunu

ve hava yoluna girdiğini varsayar.



3.2. Pilot etkisi

VFR işleten bir uçak, kısmi bulut kaplaması nedeniyle yerdeki konumunu doğru bir şekilde tanımlayamaz 
ve kontrollü hava sahasına izinsiz girer.

NDB ve / VOR işaretlerine referansla uçan bir pilot konumunu belirlerken bir hata yapar ve Sınırlı / 
Tehlike / Yasak alana girer.

GPS kullanan bir pilot, ekipmanı hatalı bir şekilde programlar ve planlanan rotadan farklı bir pisti 
izler ve Sınırlı / Tehlike / Yasak alana girer.

Güncel olmayan bir chart kullanan bir pilot, farkında olmadan Sınırlı / Tehlike / Yasak alanına girer.

4. Hava sahası ihlalini azaltmak için çözümler
Çözümler arasında başlıca navigasyon tekniklerinde pilotların daha iyi eğitimi almış olması:

 Görerek
 Radyo Navigasyonu
 GPS kullanımı
 Hava araçlarının ATS tarafından tanımlanmasını ve TCAS uyarılarını etkinleştirmesini sağlayan

transpondörler
Pilotlar için başlıca çözümler:

 Hava sahası ihlali farkındalığını iyileştirmek
 Hava trafik kontrolörünü önceden arayın (3 ila 5 dakika öncesi)
 Karışıklık olmadan istediğiniz temizliği elde etmek için doğru freyzi kullanın
 Konuşmadan önce söylemek istediklerinizi düşünün.
 Kontrolör frekansı hakkında konuşmasa bile hava trafik kontrolörünün meşgul olabileceğini unutmayın.
 "Bekleme" talimatı bir klerans olmadığını unutmayın
 İzin yoksa, kontrollü hava sahasının dışında kalın.
 Etkili bir uçuş Öncesi Brifing yapın
 Hava kötüleşirse, seçeneklerinizi erken düşünün
 Doğru chartları kullandığınızdan emin olun.
 Transponder durumunuzun açık olduğundan emin olun ( ivap üzerinden )

Hava Trafik Kontrolörleri için başlıca çözümler:



VFR uçuşlara havadayken meteorolojik bilgileri sağlamak



Beklenmeyeni beklemek / ön görmek



Hava sahası tasarımını gözden geçirin.

Güncel Yol Chartlarını kullandığınızdan emin olun
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