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GİRİŞ

Kontrollü bir uçuş gerçekleştirilen bir uçak uygun iletişim kanalında sesli iletişimini sürekli olarak 
sürdürmelidir ve uygun Hava Trafik Kontrol Ünitesinin sahasına girmeden hemen önce gerekli çift yönlü 
iletişim bağlantısını kurmalıdır.

IVAO'da yazınsal iletişim modunun teknik problemler sebebi ya da kişisel sebeplerle sesli iletişimin 
kurulamaması durumunda izin verildiğini unutmayın.

Bir telsiz arızasının meydana gelmesi durumunda, arıza yaşayan uçağın uygun Hava Trafik Kontol Ünitesi 
ile iletişim kurmak için var olan tüm cihazlar kullanılmalıdır.I

Ek olarak, bir uçak kontrollü bir havasında bulunan trafiklere dahil olacağı durumlarda,verilen görsel sinyallere 
dikkat etmelidir. (IVAO'da görsel sinyallar verilemez ya da simule edilemez, bu açıklama sadece bilgi amaçlı verilmiş 
olduğunu unutmayalım.)

RADYO ARIZASI ARINDAN TEKRAR İLETİŞİM KURMAK

Bu paragraf,direkt havadaki radyo iletişim için değil, IVAO Ağında iletişim için kullanılan yazılımlar için 
hazırlanmıştır.

Hava Trafik Kontrolörü ile iletişim kurmakta problem yaşarsanız aşağıdaki adımları sırasıyla deneyebilirsiniz:

1. IVAO Pilot program arayüzünü kullanarak radyo frekansını UNICOM'a ya da 122.800'e bağlayın
2. Hava Trafik Kontrolörünün frekansını kullanarak yazınsal mod ile iletişim kurmaya çalışın(yazınsal mod ile

iletişim kurulamıyorsa, hava trafik kontrolörüne özel mesaj atılarak iletişim kurmaya çalışılır.)
3. Yakınınızda bulunan aktif herhangi bir Hava Trafik Kontrolörü frekansına geçin, Hava Trafik Kontrolörü

uçaktan gelen mesajları diğer bir kontrolöre iletmelidir.

Yukarda adımlar ile sorun çözülemediği durumlarda ve pilot hala iletişim kuramıyorsa aşağıdaki adımlar uygulanır:

4. Squawk 7600 olarak ayarlanır
5. UNICOM ya da 122.800 frekansı bağlanarak yazınsal kanala geçilip, otomatik bildiri mesajları yayınlayarak

çevredeki diğer pilotlar ile iletişim kurulur ve yazınsal kanalda devam edilir.

VMC ŞARTLAR ALTINDA
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IMC ŞARTLAR ALTINDA
Aletleri meteorolojik şartlarda(IMC) ya da pilot uçuşa VMC şartlarda tamamlayamayacağı kararını verirse, 
aşağıdaki prosedürleri takip etmelidir:

a) Radar servisinin Hava Trafik Kontrolörü tarafından sağlanmadığı hava sahalarında, belirtilen son sürat ve uçuş
seviyesini ya da daha yüksekse, minimum uçuş yükseliğini 20 dakika boyunca koruyun, uçak arızasının zorunlu
raporlama noktası üzerinde pozisyonun raporlanmasının ardından uçuş seviyesi ve sürati uçuş planında belirtildiği 
gibi değiştirin(Bölgesel hava anlaşmasında belirtilmediği sürece).

Bu durum IVAO' da okyanus aşırı durumlarda ya da saha kontrol servislerinin radar sınırı dışında kalan bazı 
bölgelerde uygulanabilir.

b) Radar servisinin Hava trafik Kontrolörü tarafından sağlandığı hava sahalarında, belirlenen son uçuş seviyesi ve
süratı koruyun ya da daha yüksekse, minimum uçuş yükseliğini 7 dakika boyunca şu durumlar gerçekleşinceye kadar
koruyun:

1. Belirlenen son uçuş seviyesi ya da minimum uçuş seviyesine ulaşıldığında
2. Transponder(Squawk) kodu 7600 olarak set edildiğinde
3. Uçak arızasının zorunlu raporlama noktası üzerinde pozisyonunu raporladığında ya da  bu üç durumdan

herhangi  birinin gerçkeleşmesinin ardından uçuş planında belirtilen uçuş seviyesi ve sürat ile değiştirin.

c) ATC tarafından vektörlenirken ya da belirlenen bir kısıtlama olmadan alan navigasyonu(RNAV) kullanarak offset
noktasına doğru ilerlerken, uygulanabilir minimum uçuş seviyesini dikkate alarak güncel uçuş rotasına tekrar katılıp 
bir sonraki uçuş noktasına ilerleyin

d) İniş yapılacak olan havaalanının çevresinde bulunan fix'e ya da mevcut uçuş planına uygun olarak gösterilen 
navigasyon noktasına ilerleyin ve aşağıda bulunan "e" maddesini uygulanabilirliğini sağlamak için bu fix  ya da 
navigasyon noktaları üzerinde alçalmaya başlayana kadar holda girin
e) Kabul edilen varış süresine olabildiğince ya da mevcut uçuş planında belirtilen varış süresine olabildiğince yakın
olarak "d" maddesinde gösterilen fix ya da navigasyon noktalarından alçalmaya başlayın
f) Navigasyon noktası ya da fix üzerinde özel olarak gösterilen normal yaklaşma prosedürlerini tamamlayın
g) Mümkünse, "e" maddesinde belirtilen varış süresi ya da onaylanan son varış süresinden sonraki 30 dakika içerisinde
inişi gerçekleştirin
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ÖZLÜK HAKLARI

Görsel meteorolojik şartlardaki(VMC) bir uçak şunları yapmalıdır:

Görsel meteorolojik şartlarda devam edip uygun olan en yakın havaalanına iniş yapmalı ve iniş yaptığı durum 
bilgisini en hızlı şekilde uygun hava trafik servis ünitesine bildirmelidir. 
Uygun görüldüğü durumlarda, uçuşa aletleri meteorolojik şartlara göre IFR olarak devam edilmelidir.
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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.
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