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UÇAK TELSİZ ÇAĞRI ADI

GİRİŞ

Bir uçak radyo iletişimini, havada iletim istasyonu olarak kullanmak istediği durumlarda, özel bir 
çağrı adına sahip olmalıdır.

Bu çağrı adı genel olarak havacılık bandının kullanıldığı radyo iletilerinde kullanılmalıdır. 

Çağrı adları aşağıdaki gösterilen şekilde oluşturulmalıdır:

Karakterler uçağın tescil kaydına uygun şekilde seçimiyle
Uçuşlarda uçaklara verilen telsiz kodunu sağlayan şirketin çağrı adı ile birlikte ya da uçak tescilinde kaydında bulunan 
kodun son dört karakterinin kullanımıyla

Uçuşlarda uçaklara verilen telsiz kodunu sağlayan şirketin çağrı  adı ile birlikte uçuş kimliğinin kullanımıyla

Ticari havacılıkta en yaygın olarak uçuşlarda uçaklara verilen telsiz kodunu sağlayan şirketin çağrı 
adı kullanır. Genel olarak uçuş kimliği uçuş numarası ya da uçuş kimliğidir.

RADYO KULLANILABİLİRLİĞİ

İlk temasta, pilot çağrı adını iletmek istediği  mesajın sonunda kullanmalıdır. Çağrı adında bulunan her karakter 
tek tek okunur.

Sağlık bir iletişim kurulduktan sonra, ATC tarafından çağrı adı kısaltılabilir.

UÇAK ÇAĞRI ADI KISALTMA KURALLARI

Sağlık bir iletişim kurulduktan sonra, herhangi bir karışıklığa yol açmamak şartıyla uçak çağrı adları aşağıda belirtilen 
kurallar dahilinde kısaltılabilir:

Uçak tescilinde bulunan ilk ya da son iki karakter kullanılarak kısaltma yapılır 
Uçuşlarda uçaklara verilen telsiz kodunu sağlayan şirketin çağrı adı ya da uçak tescil 
kaydında bulunan kodun son iki karakteri kullanılarak kısaltma yapılır
Kısaltma yapılmaz

Bir pilot, kısaltılmış çağrı adını sadece ATC talimatından sonra kullanmalıdır.
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Hava Trafik Kontrolörleri, çağrı adı kısaltmalarını sadece  sağlık bir iletişim kurulduktan sonra herhangi bir 
karıklığa sebebiyet vermeme şartıyla kullanabilir. 

Ağır türbülans kategorisinde yer alan uçakların, uçak ve ATS ünitelerle yaptığı ilk temasta " HEAVY" 
kelimesini kullanmalıdır.  "SUPER" kelimesinin kullanımı sadece Airbus 380'e aittir. 

KISALTILMIŞ ÇAĞRI ADI ÖRNEKLERİ

Uçak tescilinde bulunan çağrı adlarınının ilk karakter ya da en azından son iki karakter ile kısaltılır.

OOFWA OSCAR _ _ WHISKEY ALFA

N202PY NOVEMBER _ _ _ PAPA YANKEE
NOVEMBER _ _ TWO PAPA YANKEE

İlk karakter yerine uçak üreticisinin adı veya uçak modeli kullanılabilir.

OOFWA Robin _ _ _ WHISKEY ALPHA
Robin _ _ FOXTROT WHISKEY ALPHA

OOTMG Piper _ _ _ MIKE GOLF
Piper _ _ TANGO MIKE GOLF

Uçuşlarda uçaklara verilen telsiz kodunu sağlayan şirketin çağrı adında bulunan son iki karakterin 
kullanılabilir.

Speedbird (BAW2595) 
GBOAC olarak tescil edilmiş

SPEEDBIRD _ _ _ ALPHA CHARLIE 
SPEEDBIRD _ _ OSCAR ALPHA CHARLIE

ÇAĞRI ADI KARIŞIKLIĞI

Birbirine yakın uçan iki ya da daha fazla uçağın benzer uçuş numaralarını kullanarak birbirine yakın olarak 
uçuş yapması durumunda, ATC çağrı adlarını karıştırmamak için daha dikkatli olmalıdır.

Örnek: KLM685 ve KLM689 / BAW556 ve BAW665 / AFR 324 ve AFR 342

Hava Trafik Kontorolörleri, 2  farklı uçağa aynı kısaltımış çağrı kodunu vermemeye dikkat etmelidir. Bu gibi 
durumlarda tam çağrı adını kullanmalısınız.
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Karışıklığa sebebiyet veren herhangi bir riskli durumda, çağrı adı her zaman tam olarak kullanılır.

UÇAK ÇAĞRI ADI TESCİLİ(ÜLKE BAZLI)

Tüm uçakların bağlı oldukları ülkelere göre tescil edilmiş  çağrı adları vardır.

Uçak tescil çağrı adı bir karakter grubudur ve aşağıdaki ekler ile oluşturulur:

ön ek : milliyet ya da kullanılan ortak işaret 
son ek : tescil numarası

Çağrı adı NATO Alfabesine uygun olarak okunur.

Çağrı Adı Ön ek Çağrı adının okunuşu Ülke

OOTWA OO OSCAR OSCAR TANGO WISKEY ALFA Belçika

DEDJF D DELTA ECHO DELTA JULIETT FOXTROT Almayan

FCYAB F FOXTROT CHARLIE YANKEE ALFA BRAVO Fransa

N04252 N NOVEMBER ZERO FOUR TWO FIVE TWO Amerika

ICAO HAVA YOLU ÇAĞRI ADLARI 

Havayolu ICAO göstergesi Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu uçak işletme acentelerine,havacılık 
yetkilileri ve uluslararası havacılık ile alakalı servisler tarafından verilen koda denir. 

ICAO formatlı çağrı adları 3 harfli ICAO kodu (ön ek) ve telsiz göstergesinden oluşur. Her uçak ICAO 
göstergesi bulunan özel çağrı adına sahiptir.

Çağrı Adı ICAO Kodu Ön ek yazılımı Tam çağrı adı okunuşu

VIP 418 VIP Freewings Freewings FOUR ONE EIGHT

SVA 011 SVA Saudi Saudi ZERO ONE ONE

BCS 666 BCS Eurotrans Eurotrans SIX SIX SIX

DLH 1EE DLH Lufthansa Lufthansa ONE ECHO ECHO

Örnek: DEHLB ve DAHLB  çağrı adları "D_LB" ortak çağrı adı kısaltmasını kullanılır.
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BAW 4212 BAW Speedbird Speedbird FOUR TWO ONE TWO

Bazı ön ek okunuşlarının gerçek şirket isimlerinden çok farklı olabilir. Örnek:  BAW= Speedbird (ön ek 
okunuşu) = British Airways (şirket)

 IATA HAVA YOLU ÇAĞRI ADLARI

IATA hava yolu çağrı adları, dünyadaki tüm hava yollarına Uluslararası Hava Ulaşım Kurumu (IATA) 
tarafından verilen iki karakterli kodlardır.  

Hava yolu çağrı adı kodları 2 alfanumerik (harf ya da rakam) ile başlayıp isteğe bağlı bir harf eklenmesi ile oluşturulur.

IATA hava yolu çağrı adları gerçek havacılıkta hava yolu şriket biletleri ve check-in kontuarlarında kullanılır.

Örnekler: SN2268 TV884 KL1722 AF301

Gerçek hayatta, IATA kısaltmaları ATC ya da pilotlar tarafından ya da uçuş planlarında kullanılmaz. Sadece 
ICAO çağrı adları kullanılır.

3 karakterden 2 karaktere indirilen  IATA çağrı adı ve ICAO ön eklerini birbiri ile karıştırmayın. Gerçek 
havacılıkta, bazı hava yolları uçuşlarında kısaltışmış ICAO ön eklerini kullanabilirler.
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Bu döküman içeriği simulasyon havacılığı amacıyla hazırlanıp gerçek hava operasyonları için 
kullanılmamalıdır.

IVAO - TR EĞİTİM 
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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
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