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IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür ve Operasyonları Kılavuzu, IVAO-TR pilotları 
için 
resmi müracaat kaynağıdır. Havacılık uygulamaları ve IVAO yönetmeliklerinin 
birleştirilmesinden oluşan sanal  havacılık prosedür ve operasyon kılavuzudur.  
 

Gerçek havacılık için kullanılmamalıdır. 
 

Bu doküman, genel havacılık prosedür ve operasyonlarını içermektedir. Bu 
nedenle IVAO Türkiye Dairesi pilotaj eğitim müfredatının ve  imtihanlarının referans 
dokümanıdır. IVAO Türkiye Dairesi yayımlayacağı NOTAM, ek prosedür ve 
operasyonlarla tüm prosedür ve operasyonları değiştirme yetkisini saklı tutmaktadır. 

 
IVAO Türkiye Dairesi, tüm pilotların IVAO’nun Türkiye hava sahasına uçuş 

yapmaya başlamadan önce bu dokümanı incelemelerini ve gerekli olduğunda bu 
dokümana başvurmalarını gerekli kılar. 

 
IVAO Türkiye Dairesi Uçuş Prosedür ve Operasyonları Kılavuzu, sadece IVAO 

Türkiye Dairesi ve üyelerinin kullanımı için Ümit ÜNALDI tarafından hazırlanmıştır. 
Tüm hakları IVAO Türkiye Dairesi tarafından saklanmıştır. Metinde bir değişiklik 
yapılması ve IVAO Türkiye Dairesinin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde herhangi 
bir mecrada yayınlanması yasaktır. Soru, görüş ve önerileriniz için tr-staff@ivao.aero 
elektronik posta adresinizi kullanarak temasa geçebilirsiniz.  

 
Yardımlarından dolayı Erim FUNDA, Erdim ELİTEZ ve Ahmet ÇELİK’e 

teşekkür ederiz.  
 
IVAO Türkiye Dairesi 
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1.  BÖLÜM 
 

TANIMLAMALAR 
 

ACROBATIC FLIGHT (AKROBATİK UÇUŞ) : Manevra yapmak suretiyle, bir uçağın durumunda, 
istenerek yapılan ani değişiklik, anormal bir durum veya süratteki anormal değişiklikler. 

ADVISORY AIRSPACE (TAVSİYELİ HAVA SAHASI): Tavsiyeli sahalar veya tavsiyeli yollar olarak 
kullanılan genel bir terim. 

ADVISORY AREA (TAVSİYELİ SAHA): Bir uçuş bilgi bölgesinde, içerisinde hava trafik tavsiye 
hizmetlerinin bulunduğu, belirli bir saha. 

ADVISORY ROUT (TAVSİYELİ YOL): Bir uçuş bilgi bölgesinde, hava trafik tavsiye hizmetinin 
bulunduğu yol. 

AERODROM (HAVA MEYDANI): Kısmen veya tamamen uçakların iniş, kalkış ve harekâtı için 
kullanılmak amacıyla, karada veya suda belirlenmiş (binalar, tesisler ve teçhizatı) bulunduran 
saha. 

AERODROM CONTROL SERVICE (MEYDAN KONTROL HİZMETİ): Meydan Trafiği için, hava trafik 
kontrol hizmeti. 

AERODROM CONTROL TOWER (MEYDAN KONTROL KULESİ): Meydan trafiğine, hava trafik kontrol 
hizmeti sağlayan birlik. 

AERODROM TRAFFIC (MEYDAN TRAFİĞİ): Bir meydanın manevra sahası üzerindeki tüm trafik ve 
civarında uçan tüm uçaklar. 

AERODROM TRAFFIC ZONE (MEYDAN TRAFİK BÖLGESİ): Meydan trafiğini korumak amacıyla 
tahsis edilen hudutları belirlenmiş hava sahası. 

AERODROM TRAFFIC CIRCUIT ( HAVA MEYDANI TRAFİK PATERNİ) : Bir hava meydanı 
civarında, uçan trafiklerin takip etmeleri gereken önceden belirlenmiş bir hat. 

AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION ( HAVACILIK  MALUMAT YAYINLARI) AIP : 
Bir Devlet tarafından veya Devletin izni ile çıkarılan ve Hava Seyrüseferi için gerekli 
devamlı karakterdeki havacılık bilgisini içeren yayınlar. 

AEROPLANE (UÇAK) : Sabit olan yüzeyler üzerine yapılan aerodinamik reaksiyonlar 
sayesinde, uçuş esnasında havada tutunabilen, motorla işleyen havadan ağır hava taşıtı. 

AIR TRAFFIC ADVISORY SERVICE ( HAVA TRAFİK TAVSİYE HİZMETİ) : 
Tavsiyeli hava sahası içerisinde IFR planla uçan, uçaklar arasında, mümkün olan oranda 
ayırma sağlanan hizmet. 
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AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE ( HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETİ): 
                               1. Çarpışmaları önlemek 

a) Uçaklar arasında 
b) Manevra sahası üzerindeki uçaklarla mânialar arasında 

                        2. Hava trafiğinin hızlı ve düzenli akışını ve devamını sağlamak. 

AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCE (HAVA TRAFİK KONTROL MÜSAADESİ): Bir uçağa bir 
hava trafik kontrol birliği tarafından, belirtilen şartlar altında, seyir etmesi için verilen yetki. 

AIR TRAFFIC CONTROL UNIT ( HAVA TRAFİK KONTROL BİRLİĞİ): Saha kontrol merkezi, 
yaklaşma kontrol ofisi ve meydan kontrol kulesi olmak üzere değişik anlamlarda kullanılan genel 
bir terim. 

AIR TRAFFIC SERVICE (HAVA TRAFİK HİZMETİ): İkaz hizmeti, uçuş malumat 
hizmeti, hava trafik kontrol hizmeti, hava tavsiye hizmeti, saha kontrol hizmeti, yaklaşma 
kontrol hizmeti veya meydan kontrol hizmeti olarak değişik anlamlarda kullanılan genel bir 
terim. 

AIR TRAFFIC SERVICES UNITS (HAVA TRAFİK HİZMETLERİ BİRLİĞİ): 
Uçuş malumat merkezi, hava trafik kontrol birliği veya hava trafik servisleri rapor ofisi olmak 
üzere, değişik anlamlarda kullanılan bir terim. 

AIRWAY (HAVA YOLU): Orta hattı radyo seyrüsefer yardımcıları belirlenmiş, genişliği yolun 
orta hattından itibaren dörder Nm., üst sınırı ilgili ülke havacılık otoritelerince belirlenmiş, alt 
sınırı dağlık arazide en yüksek maniadan 2000 ft., düz arazide 1000 ft.lik mania kleransı 
sağlayan, koridor şeklinde kontrollü bir saha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATE AERODROME (YEDEK MEYDAN): Tasarlanmış iniş meydanına, iniş tavsiye 
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edilmediği durumda, uçağın gidebileceği, uçuş planında belirlenmiş meydan. 

ALTITUDE (İRTİFA): Bir seviyenin, bir noktanın veya bir nokta olarak kabul edilen bir cismin, 
deniz seviyesinden ölçülen dikey mesafesi. 
 
 
 
 

 

 

 

APPROACH CONTROL SERVICE (YAKLAŞMA KONTROL HİZMETİ): İnen ve kalkan kontrollü 
uçuşlar için hava trafik kontrol hizmeti. 

APPROACH CONTROL UNIT (YAKLAŞMA KONTROL OFİSİ): Bir veya daha fazla meydana inen 
ve kalkan, kontrollü uçuşlara, hava trafik kontrol hizmeti sağlamak üzere kurulan birlik. 

APRON (APRON): Bir hava meydanı üzerinde, uçaklara yolcularının ve yükünün bindirilip, 
indirilmesi, yakıt ikmalinin, parklamanın veya bakımın yapılması amaçlan, elverişli saha. 

AREA CONTROL CENTRE (SAHA KONTROL MERKEZİ): Kontrol sahaları içinde, kendi 
sorumluluğunda olan, kontrollü uçaklara, hava trafik kontrol hizmeti sağlamak üzere kurulan 
birlik. 

 
AREA CONTROL SERVICE (SAHA KONTROL HİZMETİ): Kontrol sahaları 
içerisindeki kontrollü uçuşlar için, hava trafik kontrol hizmeti. 

ATS YOLU: Hava trafik hizmetinin sağlanması için, gerektiğinde, trafik akışını kanalize etmek 
üzere tesis edilen belirlenmiş yol. 
Kontrollü hava yolu, tavsiyeli yol, kontrollü veya kontrolsüz yol, geliş veya kalkış yolu olmak 
üzere değişik anlamlarda kullanılmaktadır. 

CEILING (TAVAN) : 6000 metrenin (20.000 ft) altında ve gök yüzünün yarısından fazlasını 
kaplayan bulutların en alt tabakasının tabanının, yer yüzü veya su sathı üzerindeki yüksekliği. 

 

 

 

 

 

COMANDER (KAPTAN PİLOT): Uçuş sırasında uçağın harekâtı ve emniyetinden sorumlu pilot. 
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COMPASS HEADING (PUSULA BAŞI): Uçağın uzunluğuna ekseninin gösterdiği istikamet olup, 
genelde kuzeyden (Hakiki, Manyetik kuzey veya Grid) derece olarak ifade edilir. 

CONTROLLED AERODROM (KONTROLLÜ MEYDAN): Meydan trafiği için, hava trafik kontrol 
hizmetinin sağlandığı meydan. 
Kontrollü meydan terimi; meydan trafiği için hava trafik kontrol hizmetinin, sağlanmış olduğunu 
belirtmekle beraber, bu mutlaka bir kontrol bölgesinin varlığını gerektirmez.  
Kontrol bölgesi; IFR uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti sağlayan meydanlar için gerekli olup, 
VFR uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti sağlanan meydanlar için gerekli değildir. 

CONTROL AREA (KONTROL SAHASI): Arz sathı üzerinde belirli bir yükseklikten itibaren, 
yukarıya doğru uzanan kontrollü hava sahası. 

CONTROL AIRSPACE (KONTROLLÜ HAVA SAHASI): Belirli ölçüleri olan ve sınırları dahilinde 
kontrollü uçuşlara, hava trafik kontrol hizmeti verilen bir hava sahası. 

Kontrollü Hava sahası (Tahditli-Aletli); içinde sadece IFR uçuşlara müsaade edilen 
kontrollü hava sahasıdır. 

Kontrollü hava Sahası (Aletli-Görerek); içinde sadece IFR ve kontrollü VFR uçuşlara 
müsaade edilen kontrollü hava sahası. 

Kontrollü Hava Sahası (Görerek-Muafiyetli); içinde hem IFR ve hem de VFR uçuşlara 
müsaade edilen, fakat VFR uçuşların kontrole tabi tutulmadığı, kontrollü hava sahası. 

CONTROLLED FLIGHT (KONTROLLÜ UÇUŞ): Hava trafik kontrol hizmeti sağlanan uçuş. 

CONTROL VFR FLIGHT (KONTROLLÜ GÖREREK UÇUŞ): Görerek uçuş kaidelerine göre idare 
edilen kontrollü uçuş. 

CRUISING LEVEL (SEYİR SEVİYESİ): Bir uçuşun belirli bir kısmında sürdürülen seviye. 

CURRENT FLIGHT PLAN (GEÇERLİ UÇUŞ PLANI): Eğer varsa değişiklikleri de içeren ve izleyen 
müsaadelerle meydana gelen uçuş planı. 
 
DANGER AREA (TEHLİKELİ SAHA): İçerisinde belirli zamanlarda, hava taşıtlarına tehlike teşkil 
edecek faaliyetlerin mevcut bulunduğu, hudutları belirli hava sahası. 

ESTIMATED APPROACH TIME (MUHTEMEL YAKLAŞMA ZAMANI): Gelen uçağın, bir beklemeyi 
takiben, yaklaşmasını tamamlayıp, iniş için yaklaşmasına başlamak üzere, bekleme noktasını 
terk edeceği, Hava Trafik Kontrol tarafından temin edilen zaman. Bekleme noktasını hakiki 
terke ediş zamanı, yaklaşma müsaadesine tabidir. 

FLIGHT CREW MEMBER (UÇUŞ EKİBİ ÜYESİ): Uçuş esnasında, bir hava taşıtının harekatı için 
gerekli görevleri uhdesinde bulunduran lisanslı kişi. 

FLIGHT INFORMATION CENTRE (UÇUŞ BİLGİ MERKEZİ): Uçuş malumat hizmetini ve ikaz 
hizmetini sağlamak için kurulan birlik. 

FLIGHT INFORMATION REGION (UÇUŞ BİLGİ BÖLGESİ): İçerisinde uçuş bigi hizmetinin ve ikaz 
hizmetinin sağlandığı, ölçüleri belirli hava sahası. 
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FLIGHT LEVELS (UÇUŞ SEVİYELERİ): Belirli bir basınç seviyesine 1013.2 Mb. (29.92 inch)'e göre 
ölçülen ve birbirinden belirli basınç aralıklarıyla ayrılmış, sabit atmosferik basınç yüzeyleri. 
Standart Atmosfere göre kalibre edilmiş basınç tipi bir Altimetre; 
a) QNH Altimetre ayarına bağlandığında irtifa gösterir. 
b) QFE Altimetre ayarına bağlandığında, referans seviyesine göre yüksekliği gösterir. 
c) 1013.2 Mb (29.92 inch) basıncına bağlandığında uçuş seviyelerini belirler. 

FLIGHT PLAN (UÇUŞ PLANI): Hava Trafik birliğine verilen ve bir uçağın tasarlanan uçuşuna veya 
bir kısmına ait bilgileri ihtiva eden plan. 

FLIGHT STATUS (UÇUŞ STATÜSÜ): Belirli bir uçağın, Hava Trafik Hizmeti birliklerince, özel 
işleme tabi tutulmasına, ihtiyaç olup olmadığını gösteren, bir tanıtma işareti. 

FLIGHT VISIBILITY (UÇUŞ RÜYETİ): Uçuştaki bir uçağın pilot mahallinden ileriye doğru görüş 
mesafesi. 

 

 

 

 

GROUND VISIBILITY (YER RÜYETİ): yetkili rasatçı tarafından belirlenen, bir meydandaki 
görüş mesafesi. 

 

 

 

 

 

HEIGHT (YÜKSEKLİK): Bir seviyenin, bir noktanın veya bir nokta olarak kabul edilen bir cismin, 
belirli bir yerden, cisimden ölçülen şakuli mesafesi. 
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IFR- INSTRUMENT FLIGHT RULES: Aletle uçuş kuralları. 

IFR FLIGHT: Aletle uçuş kurallarına göre yapılan uçuş. 

IMC-INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS (ALETLE UÇUŞ METEOROLOJİK 

ŞARTLAR): Aletle uçuş yapılmasını gerektiren meteorolojik şartları belirtmek için kullanılan 

terim. 
Görerek uçuş meteorolojik şartlan için belirlenen asgari değerlerden daha düşük olan, rüyet ve 
bulutlardan olan mesafe, tavan olarak ifade edilen meteorolojik şartlar. 
 
 INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE (ALETLE ALÇALMA USULÜ): Aletle uçuş şartları 
içerisindeki bir uçağın, ilk yaklaşmanın başlangıcından inişine veya görerek inişin yapılabileceği 
bir noktaya kadar, düzenli olarak alçalabilmesi için, önceden belirlenmiş bir dizi manevra. 

LANDING AREA (İNİŞ SAHASI): Harekat sahasının, uçakların inişi ve kalkışı için kullanılan kısmı. 

LEVEL (SEVİYE): Uçan bir uçağın şakuli durumu ile ilgili yükseklik, irtifa veya uçuş seviyesi 
olarak değişik anlamlarda kullanılan genel bir terim. 

MANEUVERING AREA (MANEVRA SAHASI): Bir meydanın apronlar hariç, uçakların kalkış ve 
inişleri ile kalkış ve inişle ilgili harekatı için kullanılan kısmı. 

OPERATIONAL AREA (HAREKAT SAHASI): Bir meydanda, uçağın yer harekatı için manevra 
sahası ve apronları içine alan kısmı. 

PERMISSION LIMIT (MÜSAADE HUDUTU): Bir uçağa verilen Hava Trafik Kontrol müsaadesinin 
geçerli olduğu nokta. 

PROHIBITED AREA (YASAK SAHA): Bir Devletin toprakları veya karasuları içerisinde bulunan 
ve üzerinde uçuş yapılması yasak olan, hudutları belirlenmiş hava sahası. 

REPORTING LINE (RAPOR HATTI): Bir uçağın bulunduğu yere göre, rapor edebileceği belirli bir 
coğrafi hat. 

REPORTING POINT (RAPOR NOKTASI): Bir uçağın bulunduğu yere göre, rapor edebileceği 
belirli bir coğrafi mevki. 

RESTRICTED AREA (TAHDİTLİ SAHA): Bir Devletin toprakları veya karasuları içerisinde bulunan 
ve üzerinde yapılacak uçuşların, belirli bazı şartlara bağlı olacağı hudutları belirli hava sahası. 

RUNWAY (PİST): Bir kara meydanında, uçakların kalkış ve iniş yapmaları için hazırlanmış 
dikdörtgen şeklinde belirli bir alan. 

RÜYET (GÖRÜŞ): Atmosferik şartlara göre tayin olunan ve mesafe birimleri ile ifade edilen, 
gündüzleri ışıklandırılmamış, geceleri ışıklandırılmış, belirli cisimleri görüp teşhis edebilme. 
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TERMINAL CONTROL AREA (TERMİNAL KONTROL SAHASI): Bir veya daha fazla hava meydanı 
civarında bulunan, ATS yollarının birleştiği yerde tasis edilen bir control sahası. 
 
TRACK (ROTA): Bir uçağın havada çizdiği yolun, yer yüzeyi üzerindeki izdüşümü olup, 
istikameti herhangi bir noktada kuzeyden (hakiki, manyetik veya grid) derece olarak ifade 
edilir. 

VFR (VISUAL FLIGT RULES): Görerek uçuş kuralları 
 
VMC-VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS (GÖREREK UÇUŞ METEOROLOJİK 
ŞARTLARI): Rüyet, bulutlardan mesafe ve tavan olarak ifade edilen asgari değerlere uygun 
veya bunun üzerindeki meteorolojik şartlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IVAO TR FLIGHT OPERATION DEPARTMENT 
 

10 

 
 

2. BÖLÜM 
 

HAVA TRAFiK KURALLARI 
 

1. KISIM 
 

HAVA KURALLARININ UYGULANMASI 
 

2.1.1 – Hava Kurallarının Her Divizyonun Kendi Kurallarına Göre Uygulanması 
 
         Hava kuralları; Divizyonumuzun bir üyesi veya divizyona bağlı bir havayolunun çağrı 
işaretini taşıyan her uçak tarafından nerede olursa olsun, IVAO nun, yayınlanmış kuralları ile 
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanacaktır. 
 
2.1.2 – Hava Kurallarına Uymak 
 
         Bir uçağın havadaki veya bir meydanın manevra sahası üzerindeki harekâtı, daima 
genel kurallara uygun olacak ve buna ilaveten, uçuş anında 

                a) Görerek uçuş kurallarına, 
          b) Aletle uçuş kurallarına uyacaktır. 
 
 

 
TR-FO.1.001 KURAL VE USULLER – SANAL HAVAYOLLARININ VE BAĞIMSIZ PİLOTLARIN 
SORUMLULUKLARI 
 
Bir Sanal Havayolunun aşağıdaki hususları sağlaması zorunludur; 
 
Bütün üyelerine, üyelikleri süresince IVAO kural ve usullerine uyacaklarını bildirilmelidir. 
Bütün üyeler, üyelikleri boyunca ilgili kural, yönetmelik ve usulleri bilmelidir. 
 
 
TR-FO.1.002 ORTAK DİL 
 
 
(a) IVAO serverları üzerinde ortak havacılık dili İngilizcedir. Her üye asgari muhaberat şartlarını 

karşılayacak düzeyde İngilizce diline hakim olmalıdır. 
(b) IVAO TR Hava sahası üzerinde muhaberat dili olarak Türkçe kullanılabilir.  
(c) (a) maddesindeki şartları karşılamayan bir üyenin yurt dışı uçuş yapması  tavsiye edilmez.  
 

2. KISIM 
 

GENEL KURALLAR 
 
2.2.1 -  SEYİR SEVİYELERİ 
Uçuşta veya uçuşun bir bölümünde, muhafaza edilen seyir seviyeleri, IVAO kurallarına, RVSM 
veya uçuşun yapıldığı, ülke üzerinde hâkimiyeti bulunan divizyon tarafından belirlenir. 
 
NOT: 1 - Uçuş seviyeleri sistemi" hava Seyrüsefer Hizmetleri için usuller- uçak Harekâtı 
bölümünde tarif edilmektedir. 
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2.2.2 - Yol Hakkı 
Yol hakkına sahip olan uçak, pusula başını ve süratini muhafaza edecektir. Ancak; bu kaide 
hiçbir zaman pilotun, bir çarpışmayı en iyi şekilde önlemek için, tedbir alma sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz. Aşağıda belirtilen kurallar gereği, diğer uçağa yol verecek uçak, arada yeterli 
mesafe bulunmadıkça diğerinin üzerinden veya altından geçmekten veya önünden yolunu kat 
edecek şekilde geçmekten sakınacaktır. 
 
2.2.3 –Aksi Yönlerden Karşılıklı Yaklaşma 
İki uçak aksi istikametlerden birbirine karşılıklı olarak yaklaşırlarken; 
veya yaklaşık buna yakın bir durumda iken ve çarpışma tehlikesi bulunması halinde, her iki 
uçakta pusula başını sağa doğru döndürerek diğerine yol verecektir. 
 
2.2.4 –Birbirini Kat etme 
Aşağıdaki haller dışında, iki uçak yaklaşık aynı irtifada birbirlerini kat ederken, diğerini sağında 
gören uçak yol verecektir. 
a) Havadan ağır ve kuvvet kaynağı mevcut bulunan uçaklar, hava Gemilerine ve balonlara; 
b) Hava gemileri, planör ve balonlara; 
c) Planörler, balonlara; 
d) Kuvvet kaynağı bulunan uçaklar, diğer uçaklara veya cisimleri çektikleri görülen   
    uçaklara yol vereceklerdir. 

 
2.2.5– BİR MEYDANDAKİ VEYA CİVARINDAKİ HAREKÂT 
Bir meydandaki veya civarında hareket eden bir uçak, meydan trafik bölgesinde bulunsun veya 
bulunmasın, aşağıdaki hususlara uyacaktır. 

 
a)  Çarpışmayı önlemek gayesi ile diğer meydan trafiğini göz önünde 

bulunduracaktır. 
b)  Diğer uçaklar tarafından takip edilen, trafik paternine uyacak veya bu paternden 

kaçınacaktır. 
c)  Aksi şekilde talimat verilmedikçe, iniş için yaklaşırken ve kalkışı müteakip bütün 

dönüşleri sola doğru yapacaktır. 
d)  Emniyet, pist durumu, değişik bir istikametten tercihini gerektirmedikçe,       

                        rüzgâr içine doğru iniş ve kalkış yapacaktır. 
 
2.2.7 – POSITION REPORTS – POZİSYON RAPORLARI 
Hava Trafik hizmetlerinin temininden sorumlu Divizyon veya ATC tarafından belirtilmiş şartlar 
gereğince aksi belirtilmedikçe, bir kontrollü uçak, ilgili hava sahası içinde, belirtilmiş her zorunlu 
rapor noktasını veya rapor hattını geçişte mümkün olan en kısa zamanda istenilen diğer bilgilerle 
birlikte ilgili var ise görevli Hava Trafik Kontrolörüne, Görevli kontrolör bulunmaması halinde 
UNICOM a ( 122.8) pozisyonu nu rapor edecektir. Hava Trafik Kontrolörü tarafından ilave rapor 
noktaları veya rapor hatlarının rapor edilmesi istendiğinde; mevkii raporları gibi aynen rapor 
edilecektir. Raporlar aşağıdaki bilgileri içerir.  

             (1) Call Sign- Çağrı adı 
             (2) Position – Mevcut Pozisyon 
             (3) Flight Level or Altitude - Uçuş seviyesi 
             (4) Next Position and Time Over – Bir sonraki nokta ve tahmini varış zamanı 
 

2.2.8 -COMMUNICATION 
Bir meydanda veya uçuş esnasında, Pilot uygun radyo frekansı üzerinde devamlı dinlemede 
kalacak ve gerektiğinde ilgili hava trafik kontrolörü ile iki yollu haberleşmeyi tesis edecektir. 
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NOT: SELCAL veya benzeri otomatik işaret gönderme vasıtaları, dinlemede Kalma şartlarını 
yerine getirir. 

2.2.8.1 - Haberleşmenin Kesilmesi: Uçak pilotu, radyo haberleşmesi kesilme usulleri ne göre 
transponder kodunu 7600 olarak ayarlayacaktır.  

 
2.2.8.1.2 - Eğer uçak görerek meteorolojik şartlar içindeyse; VFR 

a) Görerek meteorolojik şartlar altında uçuşa devam edecek ve 
b) Uygun en yakın meydana inecek ve 
c) İnişini en seri vasıta ile ilgili hava trafik kontrol birliğine bildirecektir. 
 

2.2.8.1.3 - Eğer uçak aletli meteorolojik şartlar içinde ise, IFR veya hava şartları 
Uçuşun, görerek meteorolojik şartlar gereğince tamamlanmasına imkân verecek gibi 
gözükmüyorsa,  
 
a) Belirtilmiş müsaade hududuna, geçerli uçuş planına uygun olarak uçuşa devam edecek ve 
eğer müsaade hududu iniş meydanından başka bir yer ise, bilahare geçerli uçuş planında 
belirtilen şekle göre hareket edecek.  
 
b) Uçuşu, iniş meydanına hizmet eden uygun bir seyrüsefer yardımcısına geçerli uçuş planı 
ile belirtilen, tahmini varış zamanında veya buna mümkün olduğu kadar yakın 
bir zamanda ulaşacak şekilde ayarlayacak. 
 
c) "b" paragrafında belirtilen seyrüsefer yardımcısı üzerine gelişi müteakip en son bildirilen 
ve pilot tarafından alındığı teyit edilmiş bulunan muhtemel yaklaşma zamanında veya buna 
mümkün olduğu kadar en yakın bir zamanda veya şayet hiçbir muhtemel yaklaşma zamanı 
alınmamış ve alındığı teyit edilmemişse cari uçuş planında belirtilmiş bulunan tahmini varış 
zamanına mümkün olduğu kadar yakın bir zamanda alçalmaya başlayacak. 
 
d) Tayin edilmiş seyrüsefer yardımcısı için olan normal alet alçalma planını belirtildiği şekilde 
uygulayacak. 
 
e) Eğer mümkünse tahmini varış zamanından veya alındığı teyit edilmiş olan, en son 
muhtemel yaklaşma zamanından itibaren (hangisi daha geç ise) 30 dakika içerisinde iniş 
yapacaktır. 

 
2.2.9 – EMERGENCY AND COMMUNICATION FAILURE 
 
NOT: 1 -   Bu bölümdeki şartlardan hiç birisi, tehlikede olan uçağın dikkatini çekmek, mevkiini 
bildirmek ve yardım temin etmek üzere, tasarrufunda bulunan herhangi bir vasıtayı kullanmasına 
mani değildir. 
         
2.2.9.1 – Emergency Durumlar 
               Emergency durumlar SSR Transponder vasıtasıyla bildirilecek. 
               a) Mode C, Code 7500: Uçak kaçırılması durumu. (IVAO DA YASAKTIR) 
               b) Mode C, Code 7700: Tehlike durumu. 
               c) Mode C, Code 7600: Communication Failure. 
 
2.2.9.2 – Tehlike İşaretleri 
Ayrı ayrı veya birlikte kullanılan aşağıdaki işaretler, vahim ve yakın bir tehlike ile karşılaşıldığı ve 
acele yardım istendiği anlamını ifade eder. 
    Radyo telefon ile gönderilen ve MAYDAY şeklinde ifade edilen kelimeden ibaret işaret,
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2.2.9.3 – Acelecilik İşaretleri 
Ayrı veya birlikte kullanılan aşağıdaki işaretler, bir uçağın acele yardım ihtiyacı olmadığını, ancak 
kendisini iniş yapmaya mecbur eden güçlüklerle karşılaştığını bildirmek istediğini ifade eder.; 

 Radyo telefon ile gönderilen ve PAN şeklinde ifade edilen kelimeden ibaret işaret. 
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3. BÖLÜM 
HAVA TRAFİK HİZMETLERİ 

 
3.1 – AIR TRAFFIC SERVICE (ATS) – HAVA TRAFİK HİZMETİ 

 
Hava Trafik hizmetleri ATS; FIR’lar içinde kalan tüm ülke toprakları karasuları ve 
uluslararası hava sahası dahil olacak şekilde sağlanır. 

 
3.1.1 – FIR SERVICE – FIR HİZMETLERİ 

 
3.1.1.1 – Air Traffic Control Service (ATC) – Hava Trafik Kontrol Hizmeti 

Kontrollü hava sahası içinde tüm IFR uçuşlara ve kontrollü meydanlardaki tüm meydan 
trafiğine sağlanan hizmettir. 
Amacı; 
a) Çarpışmaları önlemek 

  1. Uçaklar arasında 
  2. Uçaklarla mânialar arasında 

            b) Hava Trafiğinin hızlı ve düzenli akışını ve devamını sağlamak. 
 
           Hava Trafik kontrol Hizmetleri dört bölüme ayrılır. 
 
3.1.1.1.1 – Area Control Service (ACC) – Saha Kontrol Hizmeti 
             Kontrol sahaları içerisindeki, kontrollü uçuşlar için, Hava Trafik Kontrol hizmeti 
       
3.1.1.1.2 – Approach Control Service (APP) – Yaklaşma Kontrol Hizmeti 
             İnen ve kalkan kontrollü uçuşlar için Hava Trafik Kontrol Hizmeti 
3.1.1.1.3 – Aerodrome Control Service (TWR-GND) – Meydan Kontrol Hizmeti 
             Meydan Trafiği için, Hava Trafik Kontrol Hizmeti. 
 
3.1.1.1.4 – Flight Informatıon Service (FIS) – Uçuş Bilgi Hizmeti 
            Bu Hizmet; 

a) Hava Trafik kontrol hizmeti verilen, veya 
b) İlgili Hava Trafik hizmeti birimi ile iki yollu radyo teması olan tüm uçaklara sağlanır. 
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4. BÖLÜM 
UÇUŞ PROSEDÜRLERİ 

 
INSTRUMENT FLIGHT RULES 
 
Bu bölümdeki kriterler, Aletli uçuş yöntemlerini ve parametrelerini tanımlar. 
 
KISIM I 
 
(a) Bir IFR uçuşta pilot, iniş meydanı ve yedek meydanlardaki beklenen hava şartlarının 

belirlenmiş minimadan daha yüksek ya da en azından bunlara denk olduğu bilgisini 
almadıkça; 

 
(1) Kalkışa başlanmaz ve 
(2) Uçuş sırasında tekrar planlama yapılması gerektiği durumda gözden geçirilmiş uçuş 

planının izin verebildiği yerden daha uzağa devam edemez. 
 
(b) Bir IFR uçuşta kaptan pilot, iniş meydanında ve yedek meydanlardaki beklenilen hava 

şartlarının belirlenmiş minimadan daha yüksek ya da en azından bunlara denk olduğu 
bilgisini almadıkça; 

 
(1) Karar noktası usullerini takip ediyorsa karar noktasından daha ileriye uçuşu 

sürdüremez, ya da 
(2) Daha önce belirlenmiş karar noktası usullerini takip ediyorsa, bu noktadan daha 

ileriye uçuşu sürdüremez. 
 
(c) Kaptan pilot bir VFR uçuşta rota boyunca ya da bu rotanın VFR uçulacak kısmında, gerekli 

zaman aralığında hava tahminleri kurallara uygun olmadıkça kalkışı başlatamaz. 
 
KISIM II 
 
INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURES – ALETLİ KALKIŞ PROSEDÜRLERİ 
 
2.1 – Bu bölümdeki kriterler, Aletli kalkış yöntemlerini ve parametrelerini sağlamak için 
planlanmıştır. 
 
2.2 – THE INSTRUMENT DEPARTURE PROCEDURE – Aletli Kalkış prosedürleri 

Aletli kalkış prosedürleri dizaynı; genellikle hava meydanı bölgesi ve çevresinin dikte 
ettirdiği yöntemlerdir. Meydan Chartlarında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz 

 
2.3 – STANDART INSTRUMENT DEPARTURES (SIDs) – Standart Aletli Kalkışlar. 
 

SIDs ler mümkün olduğunca pek çok uçak kategorisine göre tanımlanmış, belirli uçak 
kategorilerine göre limitlendirilmiş ve açık olarak belirtilmiştir. 
 
Kalkış Rutlarının iki temel tipi vardır. 
 

2.4.1 – Straight Departure - Doğrudan kalkışlar 
Pist merkez hat uzantısına, başlangıç noktasında 150 derecelik bir açı içerisinde yapılan 
ve bir VOR, NDB noktasında son bulan kalkıştır. 

 
2.4.2 – Turning Departure – Dönüşlü Kalkışlar 

Mânialar nedeniyle, pist orta hat uzantısına 150  derecelik açıdan fazla bir açı ile yapılan 
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ve belirlenmiş bir Fix veya seyrüsefer kolaylığı üzerinde bulunulması gereken 
Altitude/Height tanımlanmış bir kalkıştır. 
 

2.5 – Omnidirectional Departures – Her yöne Kalkışlar 
Planlarda Track rehberi yoksa kalkış kriteri Omni Directional metodu kullanılarak yapılır. 

 
KISIM III 
 
INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES – ALETLİ YAKLAŞMA PROSEDÜRLERİ 
 
Aletli Yaklaşma Prosedürleri; alçalma planlarında belirlenmiş irtifaya kadar, radyo Fix’leri 
yardımıyla yapılan yaklaşma şeklidir. 
 
3.1 – FINAL APPROACH – SON YAKLAŞMALAR 
 
3.1.1 - Precision Approach – Hassas Yaklaşmalar 
 
3.1.2 – Non – Precision Approach – Hassas Olmayan yaklaşmalar 

 
3.1.3 – Visual Manoeuvring (Circling) – Görerek Manevralar 

 
3.1.4 – Area Navigation (RNAV) Approach Procedure 
 
KISIM IV 
 
HOLDING PROCEDURES 
 
Uçuşta bekleme paternleri genellikle geciktirmek maksadıyla kullanılır. Hava durumdaki bir 
gelişmeyi 
beklemek düşüncesiyle pilot tarafından bekleme isteneceği gibi, iniş meydanının yetkilileri 
tarafından 
da teknik bir arıza veya meteorolojik nedenlerle uçuşların geciktirilmesi istenebilir. Hava trafik 
akışında 
belirli aralıklar sağlayabilmek gayesiyle ATC de bekleme önerebilir. Özetle bir uçuşun her 
safhasında 
bekleme yapılması mümkündür. 
 
4-1-1 STANDARD HOLDING PATTERN 
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Standard holding patern saniyede 3º’lik bir dönüş değeriyle ve sağa doğru iki dönüşle yapılan 
elips şeklindeki bre uçuş paternidir. Maximum yatış derecesi 30º’dir. Flight 
director.kullanılıyorsa, yatış açısı 25º’dir. 
Non-Standard holding paterninde bu değerler aynıdır. Fakat bütün dönüşler sol tarafa doğrudur 
yani saat yönünün tersinedir. 
Bekleme paternindeki düz uçuş bacaklarının uzunluğu, uçuş süratine göre değişir. Bu 
bacaklardaki uçuş süresi ise 14000 feet ve altındaki irtifalar için 1 dakikadır. 
14000 feet MSL (mean seal level) üzerindeki irtifalarda ise 1.1/2 dakikadır. Standard dönüş 
değeriyle 180º bir dönüş 1 dakikada tamamlanmaktadır. Bir bekleme paterninde 2 tane 180ºlik 
dönüş 2 tanede 1’er dakikalık düz uçuş bacağı olduğundan 14000 feet MSL’nin altındaki bekleme 
paternleri 4 dakikada tamamlanır. 
Geciktirilmek maksadıyla verilen uzun süreli beklemelerde ise, yakıt ekonomisi ön planda 
tutulmalıdır. Bu sebeple beklemede, uçak “Clean configuration” da bulunmalı ve minimum 
bekleme sürati ile uçulmalıdır. 
Bir bekleme paterninde uçuşa başlamadan 3 dakika önce, henüz yaklaşma safhasındayken uçuş 
süratinin uygun bekleme süratine düşürülmesi gerekir. Zamanlamaya başlama noktası; Fix 
geçildikten sonra outbound başa dönüşte, radio Fix’e “Abeam” olunduğunda (fix sağda 90º ye 
geldiği noktada) zamanlama başlatılır. 
 
4.1.2 HOLDING PATTERN ENTRY 
 
Bekleme paterninin giriş safhasındaki manevra miktarını azaltmak ve manevra sahasının 
sınırlarını daraltmak maksadıyla beklemeye giriş (holding entry) metodları meydana getirilmiştir. 
Fix’e yaklaşılan uçuş başı, inbound holding course ve yaklaşama yapılan sektöre bağlı olarak 3 
ayrı giriş metodu vardır. 
 

 
 
Pilot bekleme paternine yaklaşmakta olduğu uçuş başını ve inbound holding course’unu 
kafasında canlandırıp hangi giriş prosedürünün uygun olacağına karar vermelidir. 
 
 
4.1.2.1 DIRECT ENTRY: 
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Bekleme paternine en kolay ve basit giriş metodu direct entry prosedürüdür. Ayrıca en çok 
karşılaşılan bir metoddur. Çünkü 180ºlik büyük bir yarım daire içinde kalan bütün uçuş 
başlarında bu metod kullanılır. Radyo fix’ten holding patern tarafına doğru ve inbound course ile 
70ºlik bir açı yapacak şekilde bir çizgi çizildiği Kabul edilirse, bekleme paterni tarafındaki 180ºlik 
dairenin içindeki uçuş başlarıyla fix’e yaklaşılıyorsa direct entry metodu kullanılır. 
 

 
 
Fix geçilir geçilmez holding patern outbound başına dönülür. Fix’e abeam olunduğunda veya 
dönüş tamamlanınca zaman tutulur. Bir dakika uçulduktan sonra sağdan dönüşe başlanır ve 
inbound course intercept olunur. 
 
4.1.2.2 PARALLEL ENTRY: 
Fix’e yaklaşılan uçuş başı parallel entry figüründe görüldüğü gibi ise, fix geçildikten sonra soldan 
holding’in aksi tarafında outbound holding başına dönülür. Outbound bacağın paraleli olan bu 
bacakta bir dakika uçulduktan sonra soldan holding tarafından, inbound course’a intercept 
olunacak şekilde fix’e dönülür. 

 
 
4.1.2.3 TEARDROP (OFFSET) ENTRY: 
Fix’e yaklaşmakta olan uçuş başı teardrop figüründe görüldüğü gibi ise, oldukça pratik ve kolay 
olan 
teardrop entry metodu uygulanır. Bu metoda offset entry metodu da denir. Fix geçilince 
bekleme 
paterni tarafında, outbound bacağından 30º uzaklaşacak bir başa dönülür. Bu başta bir dakika 
uçulduktan sonra fix’e yaklaşma istikametine dönerek inbound course’a intercept olunur. 
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KISIM V 
 
5.1 - Aircraft Equipment - Uçak Teçhizatı 
Uçaklar, uçulacak yol ve meydanlara uygun olarak, aletler ve seyrüsefer cihazları ile donanmış 
olacaklardır. 

5.2 - Minimum Levels - Asgari seviyeler 
Kalkış - iniş ve seyir sırasında IFR uçan uçak topraklan üzerinden uçulacak olan hava sahasında 
tesis edilmiş olan, asgari uçuş irtifalarından daha aşağıda uçmayacaktır. 
 
Böyle bir uçuş irtifaı tesis edilmemişse; 
a)  Yüksek engebeli arazi veya dağlık bölgeler üzerinde uçan uçaklar, uçağın 
tahmini mevkii merkez olmak üzere 5 NM. (8Km) lik saha içindeki en yüksek 
mâniadan 2000 feet (600m) yüksekte uçacaklardır. 
b) Engebeli olmayan düz araziler üzerinde uçan uçaklar, uçağın tahmini mevkii 

merkez olmak üzere 1000 feet (300m) yüksekte uçacaklardır. 

5.3 - Change From IFR Flight To VFR Flight- IFR uçuştan VFR uçuşa geçiş 

5.3.1- Eğer bir uçuş esnasında pilot IFR uçuştan VFR uçuşa geçmek isterse; 
ilgili Hava Trafik kontrolörünü ikaz ederek, IFR uçuşu iptal ettiğini ve geçerli uçuş planında 
yapılmış olan değişiklikleri bildirecektir. 

5.3.2 - Aletle uçuş yöntemleri ile görerek meteorolojik şartlar içinde uçan veya bu 
şartlarla karşılaşan pilot, uçuşu uygun bir süre için, sürekli olarak görerek meteorolojik 
şartlar içinde sürdüreceğine kanaat getirmedikçe ve buna karar vermedikçe IFR uçuşunu 
iptal etmeyecektir. 
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5.4 - Seyir Seviyeleri 

5.4.1- Belirli Kontrol sahaları veya yollar için aksi belirtilmedikçe; IFR uçaklar 
uçuşları sırasında kontrol sahalarının içinde veya kontrollü sahalar dışında, aşağıdaki seyir 
seviyeleri tablosunda belirtilen uçuş seviyelerini seçerek uçacaklardır. 

From 000° to 179°*** From 180° to 359°*** 
IFR Flights VFR Flights IFR Flights VFR Flights 

 Altitude  Altitude  Altitude  Altitude 
FL Metres Feet FL Metres Feet FL Metres Feet FL Metres Feet 
-90   - -  0    - - 
10 300 1000 - - - 20 600 2000 - - - 
30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 
50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 
70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500 
90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500 
110 3350 11000 115 3500 11500 120 3650 12000 125 3800 12500 
130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 
150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 
170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 
190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500 
210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500 
230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500 
250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500 
 270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500 
290 8850 29000    300 9150 30000    
310 9450 31000    320 9750 32000    
330 10050 33000    340 10350 34000    
350 10650 35000    360 10950 36000    
370 11300 37000    380 11600 38000    
390 11900 39000    400 12200 40000    
410 12500 41000    430 13100 43000    
450 13700 45000    470 14350 47000    
490 14950 49000    510 15550 51000    
etc. Etc. Etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. 
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KISIM VI 
 
VISUAL FLIGHT RULES 
GÖREREK UÇUŞ KURALLARI 

 
6.1 – VFR uçan uçaklar, ilgili Hava Trafik Kontrolü tarafından aksi bildirilmedikçe, aşağıdaki 

tabloda belirtilmiş olan görüş ve bulutlara olan mesafelere eşit veya daha fazla değerlerde 
uçacaklardır. 

 
TABLE OF VFR MINIMA 

Within Controlled Airspace Outside Controlled Airspace 

Above At or below Above At or 
below 

 

3000 FT (900 M ) above mean sea level or 1000FT (300 M ) above 
terrain, whichever is higher 

Flight Visibility 5 KM 
 

5 KM 5 KM 5 KM 

Distance from cloud 

 a) Horizontal 

 b) Vertical 

 

1500 m 

 1000 ft 

(300m) 

 

1500 m 

1000 f t  (300Mm 

) 

 
 
 
1500 m 
 
1000 ft (300m) 

 
Clear of 
clouds 
and in 
sight of 
the 
ground or 
water. 

 

 
6.2 – VFR uçuşlar; Hava Trafik Kontrolünden izin alınması hariç, aşağıdaki şartlara göre, Kontrol 

bölgeleri içindeki bir meydana iniş veya kalkış yapamayacak veya meydan Trafik bölgesine 
veya Trafik Paternine giremeyecektir. 

 
a) Tavan 1500 feet (450 m)’in altına indiğinde veya 
b) Yer rüyeti 5 mil (8 Km)’den veya ilgili otoritenin belirteceği üzere 3 mil   

(5 Km)’den az olduğunda 
 
6.3 – VFR uçuşlar; Hava Trafik Kontrolorü tarafından, aksi bildirilmedikçe; 
 

a) Gün batımı ve Gün doğumu arasında, 
b) Uçuş seviyesi 20.000 feet’in üzerinde yapılamayacaktır. 

 
6.4 – VFR uçuşlar; kalkış ve iniş için gerekli olan veya ilgili Hava Trafik Kontrolöründen alınan 
izin hariç; 
 

a) Şehirlerin yerleşim sahaları, yerleşim bölgeleri veya açık hava insan toplulukları 
üzerinde, uçak merkez olmak üzere 2000 feet (600 m) yarıçaplı bir daire içinde en 
yüksek mâniadan 1000 feet (300 m)’den daha az bir yükseklikte, 

b) Yerleşim sahaları ve insan toplulukları dışındaki sahalarda, yerden veya su üzerinden 
500 feet (150 m)’den daha az bir yükseklikte uçamayacaklardır. 

 
6.5 – VFR uçuş kaidelerine göre uçan bir uçak Aletle uçuş kaidelerine göre uçmak  
            isterse; 
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a) Eğer bir uçuş planı sunulmuş ise; cari uçuş planını etkileyecek olan gerekli değişiklikleri 
bildirecektir veya 

b) Kontrol sahaları içinde uçarken, IFR’a geçmeden önce, Hava Trafik Kontrolörüne bir 
uçuş planı sunacak ve izin alacak. 
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5. BÖLÜM 
AIRCRAFT SEPERATIONS 

UÇAK AYIRMALARI 
 
KISIM I 
 
VERTICAL SEPERATIONS – DİKEY AYIRMALAR 

 
 RVSM Hava Sahasında 
         
 RVSM – Reduced Vertical Seperation Minimums -  Azaltılmış Dikey Ayırma              
Minimumları 
          

 RVSM, Hava Trafiğindeki artışlar sonucu mevcut Airway’lerin yetersiz kalması nedeniyle, 
daha önce 2000 feet olan dikey ayırmalar JAA tarafından 1000 feet’e indirilerek, Trafik 
artışından kaynaklanan gecikmelere çözüm bulmak için geliştirilmiş bir sistem 
Avrupa’nın tamamı,  Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu ve Orta Doğunun büyük bölümü 
RVSM hava sahasına dahil edilmiştir. 
- 000 derece ile 179 derece arası O (Odd),  FL 290 ile FL 410 arası; 
   Uçuş seviyeleri: 290 – 310 – 330 – 350 – 370 – 390 – 410 dır 
 
- 180 derece ile 359 derece arası E (Even),  FL 300 ile FL 430 arası; 
   Uçuş seviyeleri: 300 – 320 – 340 – 360 – 380 – 400 – 430 dır 

From 0000 to 1790*** From 180° to 3590*** 

IFR Flights VFR Flights İFR Flights VFR Flights 
 Altitude  Altitude   Alt i tude  Altitude 
FL Metres Feet FL Metres Feet FL Metres Feet FL Metres Feet 
-90   -  - 0   - -  
10 300 1000 - - - 20 600 2000 - - - 
30 900 3000 35 1050 3500 40 1200 4000 45 1350 4500 
50 1500 5000 55 1700 5500 60 1850 6000 65 2000 6500 
70 2150 7000 75 2300 7500 80 2450 8000 85 2600 8500  
90 2750 9000 95 2900 9500 100 3050 10000 105 3200 10500  
110 3350 11000 115 3500 115O0 120 3650 12000 125 3800 12500  
130 3950 13000 135 4100 13500 140 4250 14000 145 4400 14500 
150 4550 15000 155 4700 15500 160 4900 16000 165 5050 16500 
170 5200 17000 175 5350 17500 180 5500 18000 185 5650 18500 
190 5800 19000 195 5950 19500 200 6100 20000 205 6250 20500  
   210 6400 21000 215 6550 21500 220 6700 22000 225 6850 22500  
  230 7000 23000 235 7150 23500 240 7300 24000 245 7450 24500  
250 7600 25000 255 7750 25500 260 7900 26000 265 8100 26500  
270 8250 27000 275 8400 27500 280 8550 28000 285 8700 28500  
290 8850 29000    300 9150 30000    
310 9450 31000    320 9750 32000    
  330 10050 33000    340 10350 34000    
350 10650 35000    360 10950 36000    
370 11300 37000    380 11600 38000    
390 11900 39000    400 12200 40000    
410 12500 41000    430 13100 43000    
450 13700 45000    470 14350 47000"    
490 14950 49000    510 15550 51000    
etc. etc. etc. etc, etc. etc, etc. etc. etc. etc. etc. etc. 
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KISIM II 
 
NON – RVSM: RVSM Hava Sahaları Dışında 
 
            RVSM Hava Sahası dışında dikey ayırmalar, 2000 feet olarak belirlenmiştir 
 
- 000 derece ile 179 derece arası O (Odd), FL 290 ile 410 arası; 
   Uçuş seviyeleri: 290 – 330 – 370 – 410 dır. 
- 180 derece ile 359 derece arası E (Even), FL 280 ile 430 arası; 
   Uçuş seviyeleri: 280 – 310 – 350 – 390 – 430 dır. 

 
KISIM III 

 
HORIZANTAL SEPERATION – YATAY AYIRMALAR 

 
3.1 – LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA WITH TIME 
      UZUNLUĞUNA AYIRMA MINIMASI ZAMANA BAĞLI 
 
3.1.1 – AYNI SEVİYEDE UÇAN UÇAKLAR – TRAFFIC SAME LEVEL 
 
3.1.1.1 – Aircraft Flying On The Same Track – Aynı rotada Uçan Uçaklar 
 
      a) 15 dakika veya 
      b) 10 dakika, eğer seyrüsefer yardımcısı pozisyon ve sürati saptayabiliyorsa, 
      c)  5 dakika, aşağıdaki şartlarda, her durumda öndeki uçak arkadaki uçaktan         
           True Air Speed’ini 37 km/h (20kt) daha fazla sürdürebiliyorsa 
            1. Aynı Havaalanından kalkan uçaklar arasında 
            2. En-Rout’ta, aynı Rapor noktası üzerinde bulunma zamanını rapor ettiklerinde 
      d) 3 dakika, “c” deki şartlar altında, her durumda, öndeki uçak arkadaki uçaktan 
              True Air Speed’ini 74 km/h (40 kt) daha fazla sürdürebiliyorsa. 
 
3.1.1.2 – Aircraft Flying On Crossing Tracks–Çapraz Rotalarda Uçan Uçaklar 
         a) 15 dakika veya 
         b) 10 dakika, eğer seyrüsefer yardımcısı pozisyon ve sürati saptayabiliyorsa 
 
3.1.2 – AIRCRAFT CLIMBING OR DESCENDİNG – İNİŞ VE KALKIŞLAR 
 
3.1.2.1 – Traffic On The Same Track – Aynı Rotada Olan Uçaklar 
         a) 15 dakika, aynı anda seviyeyi geçişlerinde, 
         b) 10 dakika, eğer seyrüsefer yardımcısı pozisyon ve sürati saptayabiliyorsa, 
         c)  5 dakika, aynı anda seviye geçişlerde, ikinci uçak 10 dakika içerisinde 
              seviye değişikliği yapabiliyor ve seyrüsefer yardımcısı pozisyon ve sürati 
              saptayabiliyorsa. 
 
3.1.2.2 – Traffic On Crossing Tracks – Çapraz Rotalarda Olan Uçaklar 
         a) 15 dakika, aynı zamanda seviye geçişlerinde 
         b) 10 dakika, seyrüsefer yardımcısı pozisyon ve sürati saptayabiliyorsa. 
 
3.2 – LONGITUNAL SEPERATION MINIMUM DME 

            MESAFEYE BAĞLI UZUNLUĞUNA AYIRMALAR 
             
           Ayırma belirlenmiş mesafenin altında olmayacak ve sürdürülebilir olacak. 
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3.2.1 – Aircraft At The Same Track – Aynı Rotada olan Uçaklar 
           a) 37 km (20 Nm) aynı DME değerleri olması, 
           b) 19 km (10 Nm) 
            1. Öndeki uçağın True Air Speed’i 37 km/h (20 kt) fazla olmalı. 
 

3.2.2 – Aircraft Climbing Or Descending On The Same Track – Aynı Rotada 
               Tırmanan veya Alçalan Uçaklar 
           19 Km (10Nm) dikey ayırma aşılmamalıdır. 

 
 

3.3 – LONGITUDINAL SEPARATION MINIMA WITH MACH NUMBER 
            MACH NUMBER’A BAĞLI ZAMAN ESASLI UZUNLUĞUNA 
            AYIRMALAR 
 

3.3.1 – Turbo Jet Aircraft 
           ATC’nin onayladığı ve ATC’nin değiştirme yaptığı MACH Number’a   

           bağlı olacaklar. 
           Uçaklar, türbülans, meteorolojik ve diğer nedenlerden dolayı yapacakları 
           MACH Number değişikliğini derhal ATC’ye bildireceklerdir. 

           Uçakların Performansı nedeniyle; Tırmanış, Düz uçuş, İniş sırasında gereken 
           MACH Number sağlanamıyorsa ATC’ye bilgi verilecek. 
 
           Aşağıdakiler Sağlanmalıdır. 
 
a) 10 dakika, her iki uçağın MACH’ı eşit ise. Veya 
b) 9 – 5 dakika. 

- 9 dakika, öndeki uçağın MACH’ı arkadan gelenden 0.02 fazla ise. 
- 8 dakika, öndeki uçağın MACH’ı arkadan gelenden 0.03 fazla ise 

         - 7 dakika, öndeki uçağın MACH’ı arkadan gelenden 0.04 fazla ise  
                  - 6 dakika, öndeki uçağın MACH’ı arkadan gelenden 0.05 fazla ise 
                  - 5 dakika, öndeki uçağın MACH’ı arkadan gelenden 0.06 fazla ise 
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6. BÖLÜM 
AIRSSPACE CLASSIFICATIONS 

HAVA SAHASI SINIFLARI 
 
ATS Hava Sahaları ICAO tarafından sınıflandırılmış ve bu sahalarda verilen hizmetler 
tanımlanmıştır. 
 
6.1 – Class A Airspace – A sınıfı Hava Sahası 

İçerisinde sadece IFR uçuşlara müsaade edilir ve tüm uçuşlara Hava Trafik Kontrol hizmeti 
ve ayırmalar sağlanan hava sahası. 

6.2 – Class B Airspace – B sınıfı Hava Sahası 
İçerisinde IFR ve VFR uçuşlara müsaade edilir ve tüm uçuşlara Hava Trafik Kontrol hizmeti 
ve ayırmalar sağlanan hava sahası. 

6.3 – Class C Airspace – C sınıfı Hava Sahası 
İçerisinde IFR ve VFR uçuşlara müsaade edilir ve tüm uçuşlara Hava Trafik Kontrol 
hizmeti, IFR uçuşlar ile diğer IFR ve VFR uçuşlar arasında ayırmalar sağlanır. 
VFR uçuşlar IFR uçuşlardan ayrılır ve diğer VFR uçuşlar hakkında trafik bilgisi alınır. 

6.4 – Class D Airspace – D sınıfı Hava Sahası 
İçerisinde IFR ve VFR uçuşlara müsaade edilir ve tüm uçuşlara Hava Trafik Kontrol hizmeti 
sağlanır, IFR uçuşlar diğer IFR uçuşlardan ayrılır ve VFR uçuşlar hakkında trafik bilgisi, VFR 
uçuşlar, diğer tüm uçuşlar hakkında trafik bilgisi alır. 

6.5 – Class E Airspace – E sınıfı Hava Sahası 
İçerisinde IFR ve VFR uçuşlara müsaade edilir ve IFR uçuşlara Hava Trafik Kontrol hizmeti 
ve diğer IFR uçuşlardan ayırmalar sağlanır. Tüm uçuşlar uygulamada trafik bilgisi alır. 
E sınıfı hava sahası Kontrol Zonsuz kullanılamaz. 

6.6 – Class F Airspace – F sınıfı Hava Sahası 
İçerisinde IFR ve VFR uçuşlara müsaade edilir ve hava sahasında bulunan bütün IFR 
uçuşlar istemeleri durumunda, Hava Trafik Tavsiye Hizmeti ve Uçuş bilgi hizmeti alırlar.  

6.7 – Class G Airspace – G sınıfı Hava Sahası 
İçerisinde IFR ve VFR uçuşlara müsaade edilir ve istemeleri durumunda uçuş bilgi hizmeti 
alırlar. Ülkeler uygun ihtiyaçlara göre bu hava sahalarını seçerler. 
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Class Type of 
flight 

Separation 
provided Service provided Speed 

limitation* 

Radio com-
munication 
requirement 

Subject 
to an ATC 
clearance 

A IFR 
only 

All aircraft Air traffic control 
service 

Not applicable Continuou
s two-way Yes 

IFR All aircraft Air traffic control 
service 

Not applicable Continuou
s two-way Yes B 

VFR All aircraft Air traffic control 
service 

Not applicable Continuou
s two-way 

Yes 

IFR IFR from 
IFR IFR 
from VFR 

Air traffic control 
service 

Not applicable Continuou
s two-way Yes C 

VFR VFR from 
IFR 

1.   Air traffic control 
service for 
separation from IFR; 
2.   VFR/VFR traffic 
information (and 
traffic avoidance 
advice on request); 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

Continuou
s two-way Yes 

IFR IFR from IFR Air traffic control 
service, traffic 
information about 
VFR flights (and 
traffic avoidance 
advice on request) 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

Continuou
s two-way Yes D 

VFR Nil IFR/VFR and 
VFR/VFR traffic 
information (and 
traffic avoidance 
advice on request) 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

Continuou
s two-way Yes 

 
 

ICAO ATS AIRSPACE CLASSIFICATIONS — ANNEX 11 

Class Type of 
flight 

Separation 
provided Service provided Speed 

limitation* 
Radio com-
munication 
requirement 

Subject 
to an ATC 
clearance 

IFR IFR from IFR Air traffic control 
service and, as far 
as practical, traffic 
information about 
VFR flights 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

Continuou
s two-way Yes E 

VFR Nil Traffic information 
as far as practical 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

No No 

IFR IFR from 
IFR as far 
as practical 

Air traffic advisory 
service; flight 
information service 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

Continuou
s two-way No F 

VFR Nil Flight information 
service 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

No No 

IFR Nil Flight information 
service 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

Continuou
s two-way No G 

VFR Nil Flight information 
service 

250 KT IAS 
below 3,050m 
(10,000 ft) 
AMSL 

No No 

* When the height of the transition altitude is lower than 3,050m (10,000 ft) AMSL, FL 100 
should be used in lieu of 10,000 ft. 
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7. BÖLÜM 
 

FLIGHT PLAN 

7.1  - UÇUŞ PLANI 
7.1.1 - Uçuş Planının sunulması 
           IVAO Serverları üzerinde uçuş yapacak her pilot. Uçuşu öncesinde bir uçuş planını görevli 
ATC ye sunması ve onaylatması gerekmektedir. Kalkış yapılacak meydanda veya meydanın 
bulunduğu hava sahasında görevli ATC yok ise uçuş planı sunma işlemi Online ortamda 
yapılacaktır. IVAO serverları üzerinde uçuş olanı sunmadan uçuş yapılması yasaktır. 
 
7.1.2 - Uçuş Planının Kapsamı  

 
                  -    Uçak tanıtma işareti, 

Uçuş kaidesi, 
Uçuş statüsü, 
Uçak tip numarası, 
Muhabere cihazları, 
Seyrüsefer ve yaklaşma yardımcıları, 
Secondary surveillance radar, 
Kalkış meydanı  
Kalkış zamanı  
Seyir süratleri, 
Seyir seviyeleri 
Takip edilecek yol, 
İniş meydanı ve tahmini iniş zamanı 
Yedek meydanlar, 
Yakıt miktarı, 
Uçaktaki şahısların toplam sayısı, 

     Diğer bilgi 

7.1.3 - Uçuş planının tamamlanması 
Sunulma amacı ne olursa olsun; bir uçuş planı, yedek meydanları içine alacak şekilde, 
yukarıdaki maddelerin tamamını ihtiva edecektir. 

 
7.1.4  -  Uçuş planındaki değişiklikler. 
Bir IFR veya kontrollü VFR uçuş için sunulan bir uçuş planında yapılan bütün değişiklikler ( Yol 
değişikliği, TAS + - 5 Kas, ETA + - 3 Dakika) ve kontrolsüz VFR bir uçuş için sunulmuş olan uçuş 
planında yapılan önemli değişiklikler, en kısa zamanda ilgili hava trafik kontrolörüne 
bildirilecektir. 
 
7.1.6 - Uçuş planının kapatılması 

Uçuş planı sunulmuş her hangi bir uçuş için, inişi takiben iniş meydanındaki ilgili hava 
trafik kontrolörü tarafından kapatılacaktır. 

     Varış meydanında hava trafik kontrolörünün, mevcut olmaması halinde unicom kanalına 
uçuşun tamamlandığı rapor edilerek pilot tarafından plan kapatılacaktır. 
Uçaklar tarafından Unicom a verilecek bir iniş raporu şu bilgileri içerecektir; 

Uçak tanıtma işareti 
Kalkış meydanı, 
İniş saati 
İniş meydanı 
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7.2 - HAVA TRAFİK KONTROL MÜSAADELERİ 
 
 Kontrollü bir uçuşa veya uçuşun kontrollü bir bölümüne başlamadan önce Hava Trafik 

Kontrol müsaadesi alınacaktır. Böyle bir müsaade, bir hava Trafik kontrol ünitesine uçuş planı 
sunulmak suretiyle talep edilecektir. 

 
NOT : Eğer bir uçağın kaptan pilotu, kendisine verilen Hava Tarafîk Kontrol müsaadesini 
tatminkar bulmazsa, düzeltilmiş bir müsaade talep edebilir. Mümkünse müsaade pilota 
düzeltilmiş olarak verilecektir. 
  

7.3 - UÇUŞ PLANINA UYMAK 
Uçuş planında yapılması istenen değişiklik talebi, ilgili Hava Trafik kontrolörü 

bildirmedikçe ve bu değişiklik için müsaade alınmadıkça veya uçak tarafından acil bir değişiklik 
gerektiren emergency bir durum olmadıkça Uçak pilotu, geçerli uçuş planına veya kontrollü bir 
uçuş için sunulan geçerli uçuş planının ilgili bölümüne uyacaktır.  
 
7.4 - İSTENMEYEREK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Kontrollü bir uçağın, geçerli uçuş planından istemeyerek sapması halinde; şu hareketlere 
başvuracaktır. 

 
Yolda Sapma: Şayet uçak yol dışına çıkmışsa, tekrar yola mümkün olduğu kadar çabuk 

girmeyi sağlamak üzere, uçağın pusula başını, gerektiği şekilde düzeltmek için derhal tedbir 
alınacaktır. 

 
Hakiki Hava Süratinde Değişiklik: Eğer seyir seviyesindeki ortalama hakiki hava süratinde 

rapor noktaları arasında değişiklik olursa veya uçuş planında belirtilmiş olan hakiki hava 
süratinde artı veya eksi %5 nispetinde değişme bekleniyorsa ilgili hava trafik kontrolörüne bu 
yolda bilgi verecektir. 

 
7.5 - İSTENİLEREK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 
  Uçuş planı değişiklikleri için talepler; aşağıda belirtilen bilgileri kapsayacaktır. 

 
Seyir seviyesi değişikliği: uçak tanıtma işareti, istenilen yeni seyir seviyesi ve bu 

seviyedeki seyir sürati; uçuş bilgi bölgesi hududuna yeni tahmini varış zamanı 
(eğer gerektiriyorsa) 

 
Yol değişikliği: Gidiş meydanı değişmediğinde: Uçak tanıtma işareti, uçuş kaideleri talep 

edilen yol değişikliğinin başlayacağı zaman ve mevkii ile başlayarak ilgili uçuş planı bilgisini de 
kapsayan yeni uçuş yolunun tarifi ve değişikliğinin başlayacağı nokta, iniş meydanına yeni 
tahmini varış zamanı, ilgili diğer bilgi, 
 

Gidiş meydanı değiştiğinde: Uçak tanıtma işareti, uçuş kaideleri talep edilen yol 
değişikliğinin başlayacağı zaman ve mevkii ile başlayarak ilgili uçuş planı bilgisini içeren yeni 
gidiş meydanına kadar olan uçuş yolunun trafiği ve değişikliğinin başlayacağı nokta, yeni iniş 
meydanına tahmini varış zamanı; yedek meydanlar, ilgili diğer bilgiler. 

 
Hava durumu VMC'nin altında, daha kötüye iniyorsa: Geçerli uçuş planına göre kontrollü 

VFR uçuş yapan bir uçak VMC uçuşu sürdüremeyecekse aşağıda gösterildiği gibi hareket ede-
cektir. 

 
a) Yeni bir izin talep ederek, uçağın VMC'yi; gidiş meydanına veya yedek meydana veya 
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kontrollü hava sahasını (aletli/görerek) terk edecektir. 
b) Eğer (a) sıkkındaki izin alınmış ise; VMC uçuşa devam etmek ve ilgili ATC yi; kontrollü 

hava sahasını (aletli/görerek) mi terk edeceği veya en yakın ve uygun meydana iniş 
mi yapacağından haberdar etmek veya 

c)   Eğer bir kontrol bölgesi içinde uçuluyorsa bir SVFR uçma yetkisi talep   
      etmek veya 
d) Aletle uçuş kaidelerine göre uçuş izni istemek. 
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8. BÖLÜM 
 

RVSM 

8.1  - RVSM AREA'YA GİRMEDEN ÖNCE UYGULANACAK USULLER 

İki ana ( elektrikle çalışan ) altimetre faal olmalıdır. 
Altitude Alert sisteminden bir tanesi faal olmalıdır. 
RVSM area'ya girmeden önce; yukarıdaki sistemlerden, birinin arıza yapması 

durumunda, durum belirtilerek yeni Klerans talebinde bulunulmalıdır. 
 
NOT: Asgari bir Transponder faal olmalıdır. 

 
8. 2  - UÇUŞ ESNASINDA UYGULANACAK USULLER 
 

   1. Kalkıştan sonra Translation Altitude geçilirken; tüm Altimetreler 29.92 inch veya 
        1013.2 hpa'ya bağlanmalı ve seyahat seviyesine erişildiğinde, kontrol edilmelidir.  
          
      2 . Uçuş seviyesi değiştirme söz konusu olduğunda, yeni seviye +,- 150 feet’ten fazla   
         aşılmamalıdır. 
 
   3.  Auto pilot arızası veya Türbülans nedeniyle; Auto pilotun devreden çıkması 
         halinde, istenilen seviye sürdürülecektir. 
   4.  Altitude Alert sistemin faal olduğundan emin olunacaktır. 
 
   5.  Yaklaşık birer saat aralıklarla ana Altimetreler cross - check yapılmalı, iki 
        altimetre arasındaki fark + - 200 feet'i aşmamalıdır. Aşılması halinde ATC'ye 
        bilgi verilmelidir. 
   6.  RVSM area'ya girilmeden önce tüm Altimetre farklılıkları not edilmelidir ( varsa) 
 
   8.  AAD ( Assigned Altitude Deviation)'in + - 300 feet'ten fazla olduğu ATC 
        ünitelerince ikaz edildiğinde; Pilot en kısa zamanda CFL ( Computed Flight Level)’a 
         dönmelidir. 
 

8.3  - RVSM AREA'YA GİRİLDİKTEN SONRAKİ İLAVE USULLER 
1 . Meteorolojik nedenler veya sistem arızalarından dolayı CFL'nin muhafaza edilememesi 

durumları. 
a) Auto alert System arızaları 
b) Altimetre arızaları 
c) Motor arızalan 
d) Türbülans ( orta şiddetten fazla ) 
e) Emergency alçalma 

2. Yukarıdaki durumlarda uygulanacak usuller: 
a) CFL mümkün olduğunca sürdürülürken, 
b) Tüm harici ışıklar ON yapılır. 
c) ATC'ye sürdürülebilecek FL ve yeni klerans isteği bildirilir. 

3. CFL sürdürülebiliyorsa 
a) sağa ve sola 90 derece dönülür. 
b) Track'dan 30 NM ayrılınır ve Track' a paralel uçulur. 
c) FL 410 ise 500 ft alçalınır. 
d) FL 41O'.ın altıda ise 500 ft alçalınır veya tırmanılır. 
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4 . CFL Sürdürülemiyorsa 
a) Sağa ve sola 90 derece dönülür. 
b) Mümkün olan en düşük varyo ile alçalınır (Emergency alçalma hariç) 
c) 30 NM track'tan ayrılınır ve Track'a paralel uçulur. 
 

5 . Bir Altimetre arızası veya iki altimetre arasındaki fark + - 200 ft ve daha fazla ise; 
     arızalı altimetre değeri ile Stand By altimetre değeri karşılaştırılır, ATC'ye bigi 
     verilir 

6. Divert etme zorunluluğu olan durumlarda ; uçuş seviyesi FL 285 ve altıdır. 
 Seviye sürdürülemeyecek durumlarda uygulanacak usuller : 
 
a) Track'tan 30 Nm ayrılınır. 
b) FL 410 altında ise 500 ft alçalınır veya tırmalınır. 
c) FL 410 ise 500 ft alçalınır 
d) FL 285 ve altına inildiğinde; track'a paralel uçulur veya divert edilecek meydan 
    istikametine dönülür. 
e) Emergency Descent veya motor kaybı nedeniyle Drift Down seviyesine inme 
    zorunluluğu FL 410 altında 500 ft alçalınır veya 500 ft tırmanarak Track’a 30 Nm 
    ofset paralel uçarken ATC'den klerans alınır. 
 
7 . Uçuş seviyesi sürdürülebiliyor fakat Divert etme zorunlu olan durumlarda,uygulanır. 
     Alternate meydana dönerken FL 410 ve altında ise 500 ft alçalınır veya 500 ft 
tırmanılır. 

 
8. Transponder arızalan halinde ATC ünitelerinin talimatları aynen uygulanır. 

9. Moderate veya daha şiddetli türbülans nedeniyle uçuş seviyesinin sürdürülememesi 
veya terk etme zorunluluğu olan durumlarda, uygulanacak usuller; 
 
a) İlgili trafikler gözlenir ve tüm harici aydınlatmalar ON yapılır. 
b)Görevli ATC var ise Görevli ATC kanalında yok ise 122.800 UNICOM frekanslarında; çağı 
adı, pozisyon, uçuş seviyesi, 
    türbülans karakteri / şiddeti ve amaç yayınlanır. 
c) ATC ikaz edilir 
d) Seviye istenir. 
e) ATC ile temas kurulamıyorsa; yukarıdaki usuller uygulanır. 
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8.4 – UÇUŞ PLANI GEREKSİNMELERİ 
 İniş Noktası EUR-RVSM 

Bölgesi İçinde İse  
İniş Noktası EUR-RVSM 
Bölgesi Dışında İse 

 
 
 
 
Kalkış Noktası EUR-RVSM 
Bölgesi İçinde İse 

 
 
 
 
Geçerli Bir Seviye ve 
Yayınlanmış Bir yol 
yazılmalıdır 

Geçerli bir Seviye 
              & 
Yayınlanmış Bir Yol 
              & 
Yayınlanmış bir Çıkış (EXIT) 
Noktası  
              & 
Çıkış Sonrası İstenen Seviye  
(Seviye değişmese de) 
 

 
 
 
 
 
 
Kalkış Noktası EUR RVSM 
Bölgesi Dışında İse 

 
 
 
 
Yayınlanmış Bir giriş 
(ENTRY) noktası 
                & 
Geçerli Bir Seviye 
(Seviye Değişmese de 
                & 
Yayınlanmış bir Yol 

Yayınlanmış bir Giriş 
(ENTRY) noktası 
                & 
Geçerli bir Seviye 
(Seviye değişmese de) 
                & 
Yayınlanmış bir Yol 
                & 
Yayınlanmış bir Çıkış (EXIT) 
noktası 
                 & 
Çıkıştan sonra istenen 
Seviye  
(Seviye değişmese de) 

 
 

a) EUR-RVSM bölgesi ile ilgili yayınlanmış NOTAM’lar mutlaka incelenmelidir. Olumsuz 
etmenler nedeniyle kural, yol, Entry / Exit noktaları ve seviyelerde değişiklikler olabileceği 
gibi, RVSM uygulamaları da geçici olarak askıya alınabilir. 

b) TSA’s (Temporary Segregated Area), Prohibited, Restricted & Danger Area’s : Ülkeler 
askeri amaçlarla diğer uçaklara kapatılmış olan bölgelerin altında ve/ veya üstünde, diğer 
uçuşlara açık olan ilk seviyeleri yayınlarlar. Yayınlanan seviyeler genelde yasak bölgenin 
1000 feet veya 2000 feet altında veya üstündedir. 

 
Sivil uçakların uçuş planlarında, uçuş seviyesi olarak yasak bölge ile uçak arasında 2000 
feet dikey ayırımın bulunması gerekmektedir. 

 
 
 
Yasak bölgenin altında veya üstünde, yayınlanmış olan diğer uçuşlara açık bölgede ATS 
ünitesi bütün uçakların RVSM onaylı olduklarından emin ise 1000 feet dikey ayırım 
miniması uygulayabilir. 
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9. BÖLÜM 

 
NOTAM 

NOTICE TO AIR MAN 
 

9.1 – NOTAM TANIMI 
 

Uçuş harekâtı ile ilgili kişilere, herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi yada bir 
tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri, zamanında duyurmak amacıyla 
yapılan bir uyarı yayınıdır. 
 
NOTAM metni, ICAO NOTAM formatında belirtilen sıraya uygun tüm bilgileri içerir. 
ICAO kısaltmaları, göstergeler, tanıtmalar, belirleyiciler, çağrı adları, frekanslar ve açık 
lisanla verilen bilgilerle tamamlanan, tek tip kısaltılmış anlam ve ibarelerden oluşur 
 
NOTAM’ların numaralandırılması; her NOTAM serisi, takvim yılı esas alınarak uluslararası ve 
ulusal olmak üzere 01 Ocak 0001 UTC’ de birbirini izleyen numaralarla başlatılır. 
 
NOTAM’lar, AFTN devreleri üzerinden kullanıcılara dağıtılır. 
 
NOTAM’lar iki kategoriye ayrılır 
 

9.2 – ULUSLARARASI NOTAM SERİLERİ 
 

Uluslararası NOTAM’lar İngilizce olarak A, B, C, S harfleriyle tanımlanan 4 ayrı seri halinde 
yayınlanır. 
 

9.2.1 - A Serisi : 
Genel kurallar, Navigation ve Communication kolaylıkları, FL 245 ve üzerinde yer alan hava 
sahası kısıtlama ve aktiviteleri ile uluslararası trafiğe açık havalimanlarına ilişkin bilgiler A 
Serisi ile yayınlanır. 
Bu bilgiler, Navigation yardımcılarını, hizmetlerini, yol kolaylıklarını, FIR’ları etkileyen tüm 
navigation ikazlarını içerir. 
 

9.2.2 - B Serisi : 
FL 245’in altında yer alan havasahası kısıtlamaları ve aktivitelerine ilişkin bilgilerle FIR 
uçuşlarla doğrudan ilgisi olan ve FIR’lar içerisinde ulusal trafiğe açık olan meydanlarla ilgili 
bilgileri içerir. 

 
9.2.3 – C Serisi : 

Sadece VFR uçuşlara izin verilen havaalanlarına ve VFR aktivitelerine ilişkin bilgileri içerir. 
 
9.2.4 – S Serisi : 

Meydan operasyon sahasında kar, buz, sulu kar veya su birikintisi nedeniyle oluşan ve 
operasyonu etkileyen durumları belirten NOTAM’dır. 
Annex -15’e göre hazırlanır ve ayrı bir seri numarası ile yayınlanır. 

 
9.3 – ULUSAL NOTAM SERİLERİ 

   Ulusal NOTAM’lar Türkçe olarak yayınlanırlar 
 
9.3.1 – E Serisi 

Kış süresince meydan operasyon sahasındaki kar, sulu kar, buz veya su birikintisi nedeniyle 
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oluşan ve operasyonu etkileyen durumları içerir. 
 

 
9.3.2 – G Serisi 

Türkiye’deki havaalanları, yol, navigation kolaylıkları, hava sahası kısıtlamaları ve ikaz 
bilgilerine ilişkin yenilik ve değişiklikleri içerir. 
 

9.3.3 – H Serisi 
Sadece İstanbul FIR’ı içindeki meydan navigation kolaylığı ve bunlarla ilişkin bilgileri içerir. 
 

9.3.4 – Mserisi 
Askeri otoriteleri ilgilendiren, Askeri havaalanları ile bilgileri içerir. 
 

9.4 – TRIGGER NOTAM 
Kalıcı bir değişiklikten sonra 15 gün, geçici bir değişiklikten sonra ise yürürlük süresince 
geçerli kalacak bilgileri içerir. 

 
SİSTEM NOTAM’IN AÇILIMI 
 

Sistem NOTAM’ın nitelendirici bileşimi kesme işareti ile bölünen sekiz alandan oluşmaktadır. 
 

1- FIR 
2- NOTAM CODE 
3- TRAFFIC 
4- PURPOSE (AMAÇ) 
5- SCOPE (ALAN) 
6- LOWER (ALT) 
7- UPPER (ÜST) 
8- CO-ORDINATES RADIUS 

 
ÖRNEK : 
 
GG EDZZNAEG          : Öncelikli adres 
020610 EGGNYNYX  :  Yayın tarihi, saat grubu ve yayınlayan ofis 
 
A0623 / 05 NOTAMN : A serisi 0623 numaralı 2005 yılı yeni NOTAM 
 
Q) EGXX / QRDCA / IV / NBO / W / 000 / 400 / 5510N000520W050 
 

(1)FIR :  
EGXX : ICAO yer göstergesi. FIR adı belirtilmişse sadece o FIR’ ı ilgilendirir. XX 
konulmuşsa o Ülkedeki tüm FIR’ları kapsamaktadır. 
 

(2) NOTAM Kodu : 
QRDCA : Kullanılan Kod, NOTAM kısaltmaları; kod 2.3. ve 4.5. harf grupları kullanılarak 
açıklanır 

            2. ve 3. Harfler; NOTAM’ın Konusunu ifade eder 
            4. ve 5. Harfler NOTAM’ın konumunu ifade eder 
              

RD : 2. ve 3. harfler; Danger Area’yı ifade eder 
CA : 4. ve 5. harfler; Activated anlamını ifade eder. 
 

(3) TRAFİK 



 

IVAO TR FLIGHT OPERATION DEPARTMENT 
 
 

40 

NOTAM bilgisinin ilgili olduğu trafik tipi 
I-  IFRTrafikle ilgili. 
V- VFR Trafikle ilgili 
IV - Her iki uçuşla ilgili yani IFR / VFR trafik bilgisi olduğunda konacaktır. 

 (4) AMAÇ 

Bazı amaçlar için, ilgili NOTAM bilgisini temin etmek ve kullanıcıların özel istekleri 
doğrultusunda, Bülten isteğinin zamanında teminini amaçlar. 

N - Uçak işleticilerinin dikkatine derhal sunulması istenen NOTAM'lar. 

B - Uçuş öncesi bilgi bültenlerine (PIB) girmesi için seçilen NOTAM'lar. 

O - IFR uçuşlar için önem arz eden NOTAM'lar. 
 
M - Brifmgte konu edilmeyen, fakat istek olduğunda verilebilecek nitelikteki çok yönlü 
NOTAM'lar 

M veya N, B ile O’nun birleşimine olanak vermektedir, (birden üç karaktere kadar). NBO, 
NB veya N gibi 

NOT: Bir NOTAMC (iptal NOTAM'ı), uçuş öncesi Bülten içinde gözükmez.; buna rağmen 
derhal duyurulan bir madde olabilir. Bu nedenle, NOTAMC sisteminde sadece M veya N 
nitelendiricilerine müsaade edilir. 

(5) ALAN 

A - Hava alanını ilgilendiren bilgiler için, 

E - Hava yolunu ilgilendiren bilgiler için,  

W - Bir seyrüsefer ikazı (warning) ile ilgili bilgiler olduğunda. 

NOT: Bazı Radyo yardımcıları, yol ve iniş yardımcısı gibi, çift amaçlı hizmete açık 
olduğundan, hem "A" hemde "E"'nin her ikisine örnek olabilir. Bu nedenle nitelenen alan A, 
E veya AE'ye referans veriyorsa, açıklama için NOTAM metni kullanılacaktır. Şayet Alan AE ile 
nitelenmişse, meydan yer göstergesi; A maddesinde rapor edilmelidir. 

(6) EN ALT LİMİT ve 
(7) EN ÜST LİMİT 

Gerçek bir " LOWER / UPPER" limit, sadece NOTAJvfdaki alt / üst hava sahasını belirtmek 
için kullanılır. Bu alana Alt ve Üst limitler yazılmalıdır. 

Özel bir değer yoksa, Alt Limit için "OM", Üst Limit için "999" kullanılır. Seyrüsefer 
ikazları (Warning) ile ilgili MOT AM'lar olduğunda, bu nitslendiricilerin yükseklik bilgisi .F) ve 
G) maddelerinde, 2000 ffei'lik ilave bir toleransa uygun düşecek tarzda bülten çıkarımına esas 
alınabilir. Uçuş seviyesi (3 rakamlı) gösterilir. Örnek 05&/290 gibi. Not: FL000: Deniz/Yer 
<Sea/Grotmd)-seviyesi. 

 
(8) COĞRAFİK KOORDİNATLARI / YARIÇAPI 
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Enlem ve Boylamı dakikası dahil doğru yazılmalı ve MOTAM'daki etkilenen alanın varsa 
yarıçapı NM (Deniz mili) cinsinden 3 rakamla gösterilir. Örnek: 4100N03230E015 (4100 
derece kuzey Enlemi ve 3230 Doğu boylamının kesiştiği nokta Merkez olmak üzere 15 NM 
yarıçaplı saha demektir). 

 

5. MADDE A) 
Rapor edilen kolaylık, hava sahası veya durumun yer aldığı; Havaalanı veya FIR'ın ICAO yer 
göstergesi yerleştirilir. Gerekirse birden fazla FIR/UIR yazılabilir. (Ayrımı boşluk veya kesme 
işareti ile yapılır). 

6. MADDE B) 
Başlangıç tarihi saat grubu; verilen yıl, ay, gün, saat ve dakikalar UTC olarak 
10 rakamlı tarih zaman grubuyla yürürlüğe girer. Bu tarih zaman grubu NOTAMN, 
R veya C'de kullanılır. "WIE" kullanılmaz. 
 
MOTAMR bir önceki NOTAM'ın yerini alır ve yeni bir bilgi yayınlanır. 
B) bölümü ref verdiği ve yerini alan yeni NOTAM'daki tarih saat grubunu verecektir. 
Açıkçası; eğer bir NOTAM yeniden yayınlanırsa, alıcıların bir önceki NOTAM'ı 
saklamaları veya bir önceki E) maddesinin yorumunu hatırlamaları beklenemez. 
Bu nedenle birbirini takip eden bölümlerin hepsinin doldurulması gerekir. Basit 
değişikliklerde, Örneğin; tamiratın ertelenmesi yorumunda bir sorun yoktur. 
Ama ILS çalışmasına ilişkin, yeni bir safhanın ortaya çıkışında, mevcut safhanın 
devam ettiğini ve bu aşamaya ulaşıncaya kadar, bir sonraki safhanın B) alanında 

      yürürlüğe gireceği kesin ve açıkça anlaşılmaktadır. 
      Başka bir deyişle, D) çizelgesinde (alanında) gözükmesine rağmen bu şartlar altında 
      NOTAMR' nin  geçerliliği, herhangi bir karışıklığa neden olmaması için, gelecek 
      safhada başlangıç tarih zaman grubu (DTG) belli olmalıdır. 

7. MADDE C) 
Bitiş tarihi zaman grubu; bilgi PERM olmadıkça, bir tarih zaman grubu kullanılmalıdır 
Bilginin bitiş zamanı bilinmiyorsa; bir tarih zaman grubu ve bunu takiben bir "EST" 
(Tahmini) kısaltması kullanılarak, tahmini süresi belirtilmelidir. 
Eğer yapılan işlem, "EST" li tahmini süreden önce veya sonra bitecekse; NOTAMR 
veya NOTAMC ile yeni durum yayınlanmalıdır. 
Gerek "PERM" gerekse "EST' li bir NOTAM daha sonra yayınlanacak olan bir 
NOTAMR veya NOTAMC'ye ihtiyaç olabilir. PERM'li durum AlP'ye zamanında 
alınmalıdır. 

8. MADDE D) 
Eğer rapor edilen kolaylıkların şartlarında, çalışma durumlarında veya tehlikelerde belli 
periyodik aktiviteler olacaksa, bu tür periyodik işlemler D) meddesine yerleştirilir Önceki 
NOTAM derlemesiyîe farklılığı yoktur. 

 
9. MADDE E) 
Normalde kullanılan Q kodunun açık lisana çevrili İngilizce anlamı ile, genelde 
kullanılan ICAO kısaltmaları yer almaktadır. 
Gerektiğinde tanıtmalar, göstergeler, belirleyiciler, çağrı adları, frekanslar, rakamlar 
ve açık lisanlı bilginin tamamı, kodsuz yazılır. Gerektiğinde ICAO kısaltmaları 
kullanılacaktır. Bu maddeye girecek bilgi; kısa ve öz olmalıdır. 
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Buna ilaveten, alanlarda yer alan herhangi bir metni, TRAFİK, AMAÇ, ve ALAN 
nitelendiricileri kanalıyla uygun bültenlerde yer almalıdır. 
NOTAMC pozisyonunda ise; ilgili (E maddesindeki) konu, mesajın doğruluğunun 
kontrolü açısından yazılmalıdır. 

10. MADDE F) ve G) 
Bu maddeler sadece NAV ikazlarında (Warning) kullanılır ve genelde bültene giriş kısmı 
olacaktır. Lower ve Upper nitelendiricilerin uçuş seviye göstergeleriyle F) ve G) 
maddelerindeki çalışma limitlerine göre belirlenir. 

11. DOĞRULAMA 
 
Tam ve doğru bir SİSTEM NOTAM'm hazırlanma sorumluluğu, her madde (alan) içeriğinin 
gerektiği şekilde manuel düzeltimi, NOTAM kodunun deşifre edilmesi ve NOTAM kodlarıyla 
ilgili nitelendiricilerin tesbiti için, seçme kriterinin kullanımı, yayınlayan otoriteye aittir. 

ALT ve ÜST limitli örnek: 

Ankara FIR'mdaki 3828N-3822E merkez olmak üzere, 2 NM yançaplı LT-D14 sahasında 
05,15, ve 16 Mart 1991 günleri 0830-1230 UTC saatleri arası yerden 12200 M (42000Ft) 
yüksekliğe kadar aktivite olacaktır. Bu bilginin NOTAM'lanması; 

(A0510/91 NOTAMN 
Q)LTAA/QRDCA/IV/000/420/3828NO3822E002 A)LTAA  8)9103050830   
C) 9103161230 
D) MAR 05, 15 AND 16 0830 TO 1230 
E) DANGER AREA D14 IS ACTIVE 
F)GND      G) 12200 M  (42000FT) MSL 
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10.BÖLÜM 
 

METAR 
 

10 -AVIATION ROUTINE WEATHER REPORT ( METAR ) 
 
METAR, havacılık amaçlı rutin hava raporunun kod adıdır. METAR kod ismi yerine bazı raporlarda 
SA................. kısaltması kullanılır. 
METAR, saatlik veya yarım saatlik aralıklarla yapılır ve yayınlanır. 
METAR raporu TREND tahminide içerebilir. TREND tahmini METAR raporunun sonunda yer alır. 
 
10.1 - METAR Raporu Aşağıdaki Bölümlerden Meydana Gelir; 
 

- Tanımlayıcı gruplar ( METAR CCCC YYGGggZ) 
- Yer Rüzgarı (dddfffGhmfm,dndndnVdxdxdx) 
- Yer Görüş mesafesi (VVVVDv, VxVxVxVxDv) 
- Pist Görüş Mesafesi (ölçülmüş ise) (RDrDr/VrVrVrVri 
- Halihazır Hava Durumu (W’W’) 
- Bulut Bilgileri (NsNsNshshshs) 
- Hava Sıcaklığı ve İşba Sıcaklığı (T’T/Td’Td) 
- Altimetrik Basınç (QPhPhPhPh) 
- İlave Bilgiler (Rew’w WSRWYDrDr) 

 
METAR LTAC 070820Z 23012G22KT 180V250 3000SW 7000N SHRA FEW012  
                FEW022CB BKN030 23/18 Q1008 WS ALL RWY BECMG AT0910 
                29025KT 2500 TSGRRA = 
 
10.2- METAR RAPORU BÖLÜMLERİ : 
 
10.2.1 – TANIMLAYICI GRUPLAR 
              

a) Rapor Tipi : METAR veya SA 
b) Yer Belirtici : ICAO Yer belirticisi kullanılır LTBA 

1. Harf : Uluslararası Bölge muhabere merkezi 
2. Harf : İlgili Ülke 
3. Harf : İlgili Ülke Muhabere merkezi 
4. Harf : Havaalanı kodu 

c) Zaman (YYGGggZ) 
YY : Gözlem zamanının tarihi (Ayın günü) 
GGgg : UTC ; gözlem zamanı saat ve dakika 
Z : UTC olarak zaman belirticisi 
 
Rasat saati; saatlik rasatlarda tam saati 40 – 50 geçe, yarım saatlik rasatlarda ise tam 
saati 10 -20 geçe arasındaki 10 dakikalık süredir. 

 
10.2.2 – YER RÜZGARI 
                 dddffGfmfmKT dndndnVdxdxdx 
                 ddd                       : Rüzgar Yönü 
                 ff                           : Rüzgarın hızı 
                 Gfmfm                 : Azami rüzgar / Hamlesi 
                 KT                        : Rüzgarın birimi (Knot) 
                 dndndnVdxdxdx : Rüzgarın extrem yönleri 
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        ddd – Rüzgarın Yönü : Onar derecelik aralıklarla rasat süresindeki 10 dakikalık period içinde 
rüzgarın estiği gerçek yönü gösterir. Rüzgar yönü “ddd” ile rapor edilir. 
        Rüzgar yönü verilemiyorsa; “///” olarak kodlanır. 
        Hakiki kuzeyden esen rüzgar 360 olarak kodlanır. 
         
       Rüzgar yönü 100 dereceden az ise, ilk rakam 0 (sıfır) olur. 
 
       Ff – Rüzgar Hızı : Rasat süresindeki 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı “ff” ile rapor edilir ve 
birimi KT olarak ifade edilir. 
 
      Gfmfm – Azami Rüzgar / Hamle : G harfi Gust kelimesini yani hamleyi ifade eder. 
Rasat süresindeki 10 dakikalık period esnasında rüzgar hızı, ortalama rüzgar hızından 10 KT veya 
daha fazla olursa Gfmfm ile rapor edilir.  
     
  Hamlenin verilebilmesi için, rüzgar yönünün mutlaka belli olması gerekir. (Değişik yönlerden 
verilebilmesi dışında). 
 
      dndndnVdxdxdx – Extrem Yönler : Rasat süresindeki 10 dakikalık period esnasında, rüzgar 
yönünde 60 derece veya daha fazla ve 180 dereceden daha az bir yön değişikliği ile birlikte, 
ortalama rüzgar hızıda en az 04 Knot veya daha fazla ise “dndndnVdxdxdx” ile rapor edilir. 
“VARIATION” olarak rapor edilir. 
      Örnek : 24010KT        220V280 
                     
      Ortalama rüzgar yönü VRB olarak verildiği durumlarda, yön değişikliği 60 derece veya daha 
fazla ve 180 dereceden daha az ise “dndndnVdxdxdx olarak rapor edilir. 
      Örnek : Ortalama rüzgar değişik yönlerden 20KT eserken, yön değişimi 220 ile 010 dereceler 
arasında salınım gösteriyorsa; 
       VRB20KT  220V010 olarak belirtilir. 
     
       Rüzgar yönündeki değişim 180 derceden az ve rüzgar hızı 03KT altında olduğu durumlarda, 
rüzgar yönü VRB kullanılarak ifade edilir. Eğer rüzgar yönü 180 dereceden fazla ise mutlaka yön 
verilir. 
       Rüzgarın sakin olması durumu “00000KT” olarak ifade edilir. 
       Rüzgar hızı 99 Kt’a kadar aynen verilir. “16099KT” 
       Rüzgar hızı 99 Knot’tan fazla ise, “P99KT” olarak ifade edilir. 
       Örnek : 220 dereceden 120KT hızla esen rüzgar “220P99KT” olarak rapor edilir. 
 
 
 
10.2.3 – BİRDEN FAZLA PİST BAŞINDA AYNI ANDA YAPILAN RÜZGAR 
                 ÖLÇÜMLERİNİN RAPORLANMASI 
 
                Rüzgar öşçümlerinin her iki pist başında yapılması durumunda ; 

a) Aktif pist başındaki rüzgar ölçümleri, ortalama rüzgar grubunda verilir. 
b) Diğer pist başındaki rüzgar ölçümleri TREND Tipi İniş İstidlali hazırlayan meteoroloji 

ofislerinde, TREND tahmininden sonra “RMK”kısaltmasından sonra kodlanır. 
       

TREND yapmayan meteoroloji ofislerinin raporunda QNH’ den sonra RMK olarak 
kodlanır.  

  
10.3 – VISIBILITY - GÖRÜŞ MESAFESİ : 
 
VVVVDv  VxVxVxVxDv 
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VVVV                      : Yatay Görüş mesafesi 
Dv                            : VVVV ile rapor edilen görüş mesafesinin yönü 
VxVxVxVx              : Maksimum görüş mesafesi 
Dv                            : VxVxVxVx ile rapor edilen maksimum görüş mesafesinin yönü 

 
           Görüş Mesafesi : Belirli bir karaktere sahip bir cismin çıplak gözle görülüp teşhis 
edilebileceği  veya gece rasatları durumunda, genel aydınlanma gün ışığı seviyesine çıkarılmış 
olsaydı, aynı cısmın görülüp tanımlanacağı en uzak mesafeye “Görüş Mesafesi” denir. 
          Değişik yönlerde ölçülen görüş mesafesinin en düşük olan değeri “ Meteorolojik Rüyet” 
olarak rapor edilir. 
 
Meteorolojik Rüiyetin Kodlanma Aralıkları ; 
 

a) 800 metreye kadar 50’şer metre aralıklarla; Örnek 675m “0650” olarak rapor edilir. 
b) 800 metre ile 5000 metre arası 100’er metre aralıklarla; Örnek 3975m “3900” olarak 

rapor edilir. 
c) 5000 metre ile 9999 arası 1000’er metre aralıklarla; Örnek 7600m “7000” olarak rapor 

edilir. 
d) 9999 terimi 10 Km ve üzerindeki değerler için kullanılır. Örnek görüş mesafesi15 Km  

olarak belirlenmiş ise bu değer “9999” olarak rapor edilir.  
 
10.3.1 - RUNWAY VISUAL RANGE ( RVR ) – PİST GÖRÜŞ MESAFESİ : 
 
                Pistin orta çizgisindeki bir uçakta bulunan Pilot’un, pist orta hat çizgisini veya pist 
işaret ve ışıklarını tanıyıp görebildiği mesafe “Pist Görüş Mesafesi” olarak tanımlanır. 
 
                RVR ölçümleri iki şekilde yapılır. 

1. Transmissometre ; otomatik ölçüm sistemi ile yapılan ölçüm, 
2. Rasatçı tarafından yapılan ölçüm. 
 
Transmissometre ile yapılan pist rüiyeti ölçümleri, meteorolojik rüiyet 1500 metre 
altına düştüğünde veya meteorolojik rüiyet ne olursa olsun, pist rüiyet değerleri 1500 
metre altına düştüğünde yapılır. İniş, kalkışa uygun bir veya daha fazla RVR değeri ile 
ifade edilir. 
 
Otomatik ölçüm sistemi (RVR- Transmissometre) ile yapılan ölçümlerde pist rüiyeti 
kodlama aralıkları; 
400 metreye kadar 25’er metre aralıklarla 
400 metre ile 800 metre arası 50’şer metre aralıklarla 
800 metrenin üzeri 100’er metre aralıklarla rapor edilir. 

Örnek : 24 pist başında ölçülen görüş mesafesi 840 m. ise bu değer; 
              R24/0800N olarak kodlanır. 
             
              Pist görüş mesafesi ölçümü, aynı anda iki yada daha fazla pistte/pist başında yapılmış 
ise ve bu olçümler arasında Rasatçı ölçümlerinde 200 metre, Transmissometre ölçümlerinde 100 
metre farklılık varsa, her pist/pistbaşı RVR değeri ayrı ayrı belirtilir. 
                
              Örnek : R03R/0400N  R21L/0300D  R03L/0500U R21R/0700D gibi. 

 
Rasatçı tarafından yapılan RVR ölçümleri; meteorolojik rüiyet her havaalanı için   
belirlenen limitlere (EK – 2) eşit veya altına düştüğünde, iniş,kalkışa uygun bir veya daha 
fazla RVR değeri ile ifade edilir. 
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             RVR ; uçağın yaklaşacağı veya kalkacağı istikamette, pist başından 300 metre içerde 
Touchdown Zone (TDZ) kısmından pist orta hat lambalarının bulunduğu yerden pist uzantısında 
REIL ve RCLL vasıtasıyla rasatçının ışıkları görebileceği en uzak mesafedir. 
 
               Rasatçı tarafından pist kenar ışıkları sayılarak yapılan RVR kodlama aralıkları 
 
               800 metreye kadar 50’şer metre aralıklarla 
               800 metrenin üzeri 100’er metre aralıklarla 
 
10.3.2 – TANDANS (Pist Rüiyeti Değişimi) 
 
                 Rasat süresini kapsayan 10 dakikalık period esnasında, pist görüş mesafesi belirli 
azalma ve artma gösteriyorsa, yani periodun ilk beş dakikalık ortalaması ile ikinci beş dakikalık 
ortalamasında 100 metre ve daha fazla bir değişim belirlenmiş ise aşağıdaki harflerden biri 
kullanılarak ifade edilir. 

U – Pist rüiyeti ölçümümde, periodun son beş dakikalık değerleri ilk beş dakikalık       
       Değerlerine göre 100 metre veya daha fazla bir artış gösteriyorsa U ile ifade 
       edilir.  
D – Pist rüiyeti ölçümünde, periodun son beş dakikalık değerleri, ilk beş dakikalık 
       değerlerine göre100 metre veya daha fazla bir azalma gösteriyaorsa D ile ifade 
       edilir. 
N – Pist rüiyeti ölçümünde, periodun ilk beş dakikalık değerleri, son beş dakikalık  
       değerlerine göre 100 metreden daha az bir artış veya azalış gösteriyor ise veya 
       ilk beş dakikalık değerler ile son beş dakikalık değerler arasında herhangi bir 
       değişiklik yok ise N ile ifade edilir.  
 
P – Ölçülen değer kullanılmakta olan ölçüm sisteminin değerlendirebileceği maximum 
       değerden fazla ise, yani Transmissometre ile yapılan ölçümde meteorolojik rüiyet 
       1500 metrenin altında iken, pist rüiyet değeri 1500 metrenin üzerinde ise P ile ifade 

           edilir. R18/P2500N gibi 
    M - Ölçülen değer kullanılmakta olan ölçüm sisteminin değerlendirebileceği minimum  
           değerden az ise, yani Transmissometre ile yapılan ölçümde, ölçülen değer 25  
           metreden daha düşük ise M ile ifade edilir.  
           R36/M0025N  
 
Pist rüiyet ölçümü yapılamamış ise ////// rapor edilir. 
          Örnek : R18////// 
 
10.4 - PRESENT WEATHER (HADİSE) O ANDAKÎ HAVA OLAYI 
 
METAR'ın bu bölümünde yağmur, kar,sis gibi etkili hava olayları yer alır. 
Havacılık faaaliyetleri için önem arzeden, hava alanında yada yakınında oluşan / gözlenen hava 
olayları Kod 4678’e uygun olarak belirtilir. 
 
(-) İşareti "light" hadisenin zayıfladığı veya hafif şiddette olduğunu ifade eder. 
 Örnek : -SHRA, -SN 
 
(+) işareti "heavy" hadisenin şiddetli olduğunu ifade eder. 
Örnek : +RA, +TSGRRA, +SN 
 
İşaret konmamış ise "moderate" anlamı ifade eder. 
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HALİHAZIR VE İSTİDLAL EDİLEN ÖNEMLİ HAVA OLAYLARI 

(Significant Present and Forecast Weather) 

 

 
N İ T E L İ K -  QUALIFER HAVA HADİSELERİ (WEATHER PHNOMENA) 

HADISENIN      GORUŞ   
YAKINLIK VEYA     ENGELLEYİCİ   

ŞİDDETİ TANIMLAYICI  YAĞIŞ HADİSELER       DİĞERLERİ 
(INTENSITY OR (DESCRIPTOR) (PREC (OBSCURATION  (OTHER) 
PROXIMITY)         

1  2  3  4       5 
(-)           Hafif MI Sığ DZ Çisenti BR Pus PO Toz-Kum 

Light  Shallow  Drizzle  Mist  Türbüyonu 
     1    

 BC Parçalı RA Yağmur FG Sis   
  Patches  Rain % % Fog   
       SQ Squall 

 PR Kısmi SN Kar     

  Partial  Snow FU Duman   
( )        Mutedil  Partially    Smoke   

(Şiddet  "Aerodrome       
Belirtilmez,)  covered by     FC Hortum 
Moderate  fag" SG Kar Grenleri    Bulutu 

    Snow VA Volkanik Kül  (Tornado 
      Volcanic Ash  veya Su 
 DR Sürüklenen      Hortumu) 
  Low IC Buz Kristali    Funnel 
    Ice Crystals    Clouds 
        Tornado or 
 BL Savrulan    Geniş Alana  Waterspout 
(+)        Şiddetli  Blowing PL Buz Paletleri DU Yayılmış   

Heavy    Ice Pellets  Widespread   
      Dust   
 SH Sağanaklar       
  Showers GR Dolu   ss Kum 
    Hail    Fırtınası 
      Kum  Sandstorm 
 TS O raj   SA Sand   
  Thunderstor GS Küçük Dolu     
    ve/veya     
VC       İstasyon    Kar     

Civarında / FZ Aşın  Small Hail  Toz Pusu   
Çevresinde  Soğumuş  And/or HZ Haze DS Toz Fırtınası 

İn the 
vicinity 

 Super 
Cooled 

 Snow 
Pellets 

   Duststorm 
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d) Aşağıdaki hadiseler için şiddet belirticisi olan ( - ) veya ( + ) işareti kullanılmaz. 

IC Buz kristali 
TS Yağışsız oraj 
FG Sis 
FZFG Donan sis 
MIFG Sığ sis 
BCFG Parçalı sıralar halinde sis 
PRFG Havaalanının bir bölümünü kaplayan sis (Kısmi Sis) 
BR Pus  
FU Duman 
VA Volkanik kül 
DU Geniş alana yayılmış toz 
SA Kum 
HZ Toz pusu 
BLDU Savrulan toz 
BLSA Savrulan kum 
BLSN Savrulan kar 
DRDU Sürüklenen toz 
DRSA Sürüklenen kum 
DRSN Sürüklenen kar 
PO Toz/kum türbüyonu  
SQ Squall  
FC Hortum bulutu 

e) Yalnızca aşağıdaki hadiseler için şiddet belirticisi ( - ) veya ( + ) kullanılabilir; 

- Aşağıda belirtilen yağış türü hadiseler ve onların kombinasyonları 
• RA - Yağmur 
• SN -   Kar  
• DZ -   Çisenti 
• GR -   Dolu 
• GS -   Küçük dolu ve/veya Kar paletleri 
• SG -   Kar grenleri 
• PL -   Buz paletleri 

 
- Toz fırtınası ( DS) - Yalnızca orta şiddette ve şiddetli durumları için 
- Kum fırtınası (SS) - Yalnızca orta şiddette ve şiddetli durumları için 

f) VC Kısaltma Terimi : VC kısaltma terimi havaalanı yakınında rasat edilen, 
aşağıdaki önemli hava olayları için kullanılır; 

DS Toz Fırtınası (Duststorm) 
SS Kum Fırtınası (Sandstorm) 
FG Sis (Fog) 
FC Hortum Bulutu (Funnel Cloud) 
SH Sağanaklar (Showers) 
PO Toz / Kum Türbüyonu 
BLDU Geniş Alana Yayılmış Savrulan Toz 
BLSA Savrulan Kum (Blowing Sand) 
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BLSN Savrulan Kar (Blowing Snow) 
 

VC - in the vicinty : hadisenin meydan üzerinde olmadığı 8 km çevresinde olduğunu 
         İfade eder. 
 
SH – Shower : Sağnak tipi yağışları ifade eder. 
 
TS – Thunderstorm : Rasat süresinde 10 dakikalık period esnasında gök gürültüsü ve Oraj 
         ifade eder. 
         Örnek : 
         TSRA                  TSRASN 
         TSSN                   TSSNGS 
         TSGR    
 
FZ – Freezing : Aşırı soğumuş su damlaları veya aşırı soğumuş yağışı belirtir.  
 
MI – Shallow , BC – Patches , PR – Partial : Sis (FG) hadisesiyle birlikte kullanılırlar. 
 
DR – Low Drifting : Azami iki metre yüksekte rüzgarla sürüklenen Toz, Kum, Kar için 
          kullanılır. 
 
BL – Blowing : İki metre veya daha yukarda rüzgarla kaldırılan Toz. Kum. Kar için 
         kullanılır. 
         Örnek : 
         DRSN , DRDU , DRSA , BLSN , BLDU , BLSA 
 
GR – Hail (Dolu) : Çapı 5 mm veya daha fazla olan dolu tanelerini ifade eder. 
GS – Small Hail and/or Snow Pellets : küçük dolu veya kar paletlerini ifade eder. 
 
IC – Ice Crystals (Buz Kristalleri) : Buz kristallerini ifade eder. 
 
BR – Mist (Pus) : su zerrecikleri ve buz kristallerinin görüşü azaltmasını ifade eder. 
         Görüş mesafesi en az 1000 m en çok 5000 m olmalıdır. 
 
FG – Fog (Sis) : su zerrecikleri veya buz kristallerinin görüşü azaltmasını ifade eder. 
         Görüş mesafesinin 1000 metreden az olması gerekir. 
 
MIFG – Shallow Fog (Sıralar halinde sis : yüzeyden 2 metre yukardaki görüş mesafesinin 
              1000 metre veya daha fazla, sis tabakası içindeki görüş mesafesinin 1000 metreden 
               az olduğunu ifade eder. 
 
BCFG- Patches Fog (Parçalı sis) : hava alanının bir kısmını kaplayan, sis parçası veya bandı 
              içindeki görüş mesafesinin 1000 metreden az olduğunu ifade eder. 
 
PRFG – Partial Fog (Kısmi Sis) : hava alanının bir kısmını tamamen kaplayan ve sis içinde 
               Görüş mesafesinin 1000 metreden az olduğunu ifade eder. 
FU – Smoke ( Duman) , HZ – Haze (Toz Pusu) , DU – Dust (Geniş alana yayılmış Toz – 
 
SA – Sand (Kum) : görüşün bu nedenlerle 5000 metre ve ya daha az bir değere düşmesi 
         durumunu ifade ederler. 
SQ – Squall (Fırtına Hattı) : Rüzgar hızının aniden en az 16 KT aratarak, hızının 22 KT          
veya daha fzla bir hıza ulaştığını ifade eder. 
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10.5 – BULUT BİLGİLERİ 
10.5.1 – Kapalılık Miktarı ve Yüksekliği 
 
                 Bulut kapalılık miktarı FEW, SCT, BKN, OVC kısaltmaları ile ifade edilir.  
Kapalılık ; bulutun gökyüzünde kapladığı alan, gök yüzünün sekiz eşit parçaya bölünmesi ile 
ifade edilir. 
                 
                Kapalılık Oranları : 
                
                FEW : 1/8 – 2/8 
                SCT  : 3/8 – 4/8 
                BKN : 5/8 – 6/8 – 7/8 
                OVC : 8/8 
 
               Taban Yükseklik Oranları : 
Taban yüksekliği ve bulut gruplarının rapor edilmesi; en alt seviyeden yukarıya doğrudur. 
               10.000 feet’e kadar 100’er feet aralıklarla 
               10.000 feet’in üstünde 1000’er feet aralıklarla rapor edilir. 
Örnek : BKN025 gibi. 
 
10.5.2 – Vertical Visibility 
 
                 Gök yüzü sis, kum ,toz fırtınası veya diğer görüş engelleyici olaylar nedeniyle 
görülemediğinde, bulut yerine sis rasat edilmişse, dikine rüiyet “VV” olarak ifade edilir. 
                  
                 Örnek : VV002 gibi.  
 
 
 
10.5.3 – CAVOK Teriminin Kullanılması 
 
                 C              : Ceiling 
                 A              : And 
                 V              : Visibility 
                 OK           : Okey 
 
CAVOK terimi ; Meteorolojik Rüiyet, Pist Görüş Mesafesi, Halihazır hava ve Bulut gruplarının 
yerini almak üzere, aşağıdaki şartların aynı zamanda olaması durumunda kullanılır. 
 

a) Meteorolojik Rüiyet en az 10 Km olmalıdır, 
b) Hava tamamen açık, 5000 feet altında  / meydan Minimum Sector Altitude altında bulut 

yoksa CB bulutu yoksa 
CAVOK terimi kullanılır. 
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                    Semada bulut yoksa ve CAVOK terimi de kullanılamıyorsa. Bulut grubu yerine 
                    SKC kullanılır. 
 
                    Örnek : 
                    LTBA 050850Z 22005KT 7000 SKC............................. 
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10.5.3.2 – NSC (No Significant Cloud) – Önemli Bulut Yok 
                    Rasatta CB bulutu veya Meydan CAVOK limitinin altında bulut yoksa, ancak 
                    CAVOK limitinin üstünde bulut varsa veya SKC teriminin kullanılması uygun 
                    düşmüyorsa, bulut grubu yerine NSC kullanılır. 
 
                    Örnek : 
                    LTAC 101550Z 22004KT 6000 NSC.................................. 
 
10.6 – HAVA SICAKLIĞI VE İŞBA SICAKLIĞI- T’T / Td’ Td’ 
 
              Hava sıcaklığı ve İşba sıcaklığı tam 0C olarak rapor edilir. 0.50C’lik değerler bir üst 
değere tamamlanır. 
              00C’in altındaki sıcaklıklarda, sıcaklık değerlerinin önüne M (Minus) konur. 
              M09/M12 
 
10.7 – HAVA BASINCI (QNH) 
 
              Altimetrik basınç tam hektopaskal (hPa) olarak rapor edilir. Ondalık kısımlar dikkate 
alınmaz. 
              Kodlama dört rakkam olarak verilir. QNH değeri 1000 hPa’dan küçükse önüne sıfır (0) 
konarak kodlanır. 
               
              Örnek : 
              QNH 998 hPa ise Q0998 olarak belirtilir. 
 
10.8 – TAMAMLAYICI BİLGİ GRUPLARI 
 
              Tamamlayıcı bilgiler kısmında, sadece uçuş faaliyetleri için önemli görülen geçmiş hava 
olayları ve alçak seviye rüzgar Shear’i, Pilotlarca rapor edilen, yaklaşma ve tırmanma 
sahasındaki buzlanma ve türbülans bilgileri verilir. 
 
10.8.1 – RE – Geçmiş Hava olayları 
 
                 Rasat saatinde olmayan hava olayları ; 
                 Saatte bir rasat yapan meteoroloji istasyonları, en son METAR rasatından itibaren bir 
saat içerisindeki ancak yeni rasat saatinde olmayan olaylar rapor edilir. 
                Yarım saate bir rasat yapan meteoroloji istasyonları, en son METAR saatinden itibare 
yarım saat içerisindeki, ancak yeni rasat saatinde olmayan olaylar rapor edilir. 
                  

Geçmiş   hava   grubunda,   aşağıdaki   hadiseler   veya   onların   kombinezonları 
verilecektir. 

- Donan Yağış REFZRA, REFZDZ 

- Hafif, Mutedil ve Kuvvetli Yağış Türü Hadiseler (Sağanaklar dahil); 
 

- Çisenti  REDZ 
- Yağmur RERA 
- Yağmur sağanağı RESHRA 
- Kar RESN 
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- Kar sağanağı RESHSN 
- Karla karışık yağmur RESNRA, RERAfR 
- Karla karışık yağmur sağanağı RESHSNRA, RESHRAŞN 
- Dolu REGR 
- Dolu sağanağı RESHGR     
- Dolu ile birlikte yağmur REGRRA, RERAGR 
- Dolu ile birlikte yağmur sağanağı REgHGRRA, RESHRAGR 
- Küçük dolu ve/veya kar paletleri REGS 
- Küçük dolu ve/veya kar paletleri sağnağı   RESHGS 
- Buz paletleri REPL 
- Buz paletleri sağanağı RESHPL 
- Kar grenleri RESG 
- Buz kristalleri  REIC 

- Kar Savrulması REBLSN 

- Toz veya Kum Fırtınası REDS, RESS 

- Oraj (Yağışsız veya yağışla birlikte) RETS, RETSRA, RBTSGR, 

 RETSGS, RETSGRRA vs. 

- Hortum Bulutu (Tornado veya Su Hortumu) REFC 

-VolkanikKül REVA 

A Ç I K L A M A L A R :  
(1) 

a): Geçmiş hava grubunda hadisenin şiddeti asla belirtilmez. Örneğin; Kuvvetli 
yağmur hadisesi (+RA) sona ermiş ise, bu durum geçmiş hava grubunda 
"RERA" olarak raporlanır. 

b) VC ile belirtilen hadiseler geçmiş hava grubunda rapor edilmez. 

c) Görüş engelleyici hadiseler, Pus (BR), Sis (FG, MIFG, BCFG, PRFG, FZFG), 
Duman (FU), Geniş Alana Yayılmış Toz (DU), Kum (SA), Toz Pusu (HZ), 
Toz-Kum Türbüyonu (PO) ve  Squall (SQ)  geçmiş hava grubunda rapor 
edilmez. 

(2) 
a)  Eğer bir önceki rasatta yer alan hava olayı/olayları, rasat anında devam etmiyor ise, 
bu durum geçmiş hava grubunda rapor edilir. 
 

10.8.2 – Alçak Seviye Rüzgar Shear’i 

                 Uçuş faaliyetleri için önem arz eden ve pist seviyesi ile 500 metre yükseklik arasında 
yaklaşma ve kalkış paternlerini etkileyen rüzgar shear’ı rapor edilir. 

                 Örnek : 

                 06 pist başında Rüzgar Shear’ı gözlemlenmiş ise ; 

                 METAR LTBA161350Z.................................WS RWY06 NOSIG şeklinde ifade edilir. 
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10.8.3 – Pistin Durumu (Contamination) 

                 Pistin üzerindeki birikinti durumu, cinsi, kapladığı alan ve frenleme durumu METAR 
rasatları sonunda verilir. 

                 Örnek : 

                 18 pisti için: 18451294 şeklinde belirtilir. 
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11. BÖLÜM 
 

SNOWTAM 
 
SNOWTAM ve MOTNE pist raporları, sadece kış şartlarındaki (snow, ice etc) bilgileri sağlar.  
Pistin ıslak olması veya ıslak ve toz nedeniyle kaygan (slippery) olması sonucu doğabilecek 
tehlikeli pist şartlarını kapsamaz. 
Gözlemler ve ölçümler, Runway contaminated veya önemli değişiklikler olduğu zaman, 
Değişmez aralıklarla yapılırlar 
 
11.1 – SNOWTAM ve MOTNE CONTAMINATEDS TANIMLARI 
 
11.1.1 – DAMP 
              Pist yüzeyinin, rutubet nedeniyle değişik renkte görülmesi durumu. 
 
11.1.2 – WET 
              Pist yüzeyi tamamen ıslak ama su yok 
 
11.1.3 – WATER PTCHES 
              Görülebilen önemli parçalı duran su 
 
11.1.4 – STANDING WATER 

  Yoğun yağmur ve / veya yetrsiz pist drenajı nedeniyle 3mm!den daha derin su  
   birikimi. 

 
11.1.5 – FLOODED 
              Geniş su birikimi 
 
11.1.6 – DRY SNOW 
              Karın elle sıkıştırılp brakıldığında eski durumuna dönen, savrulan durumudur. 
 
11.1.7 – WET SNOW 
              Karın elle sıkıştırıldığında, kartopu halını alma durumu. 
 
11.1.8 – SLUSH 
              Karla doymuş, üzerine basıldığında sıçrayan su. 
 
11.1.9 – COMPACTED SNOW 
              Karın baskı sonucu sıkıştırılmış katı hale gelmiş durumu.  
              Sürtünme katsayısı 0.2 dir 
 
11.1.10 – ICE 
              Buz. Sürtünme katsayısı 0.05 ve altında olan durum. 
 
11.2 – RUNWAY REPORTS – PİST RAPORLARI 

  Frenlemeye bağlı pist şartlarını ifade eden raporlardır. 
 

11.2.1 – METAR İLE  YAYINLANAN RAPORLAR 
              MOTNE / OPMET BROADCASTS 
 

 MOTNE : Meteorological Operational Telecoms Network Europe – Avrupa    
 Meteorolojik operasyonlar iletişim ağı 
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 OPMET : Operational Meteorological (information) 
Bu raporlar METAR rasatının sonunda 8 rakamlı olarak yayınlanırlar. 
Örnek : 26590299 gibi 

 
11.2.1.1 – 1. ve 2. Figür : Runway Designator – Pist Belirleyicisi 

 
1.ve 2. Figürler : ilk iki rakam pist numaralarını belirtir. 
 
Paralel Pistlerin Olması Durumu 
 
a) 01 ile 36 rakamları arasındaki numaralar  Left (sol) pistleri ifade ederler. 
 
    Örnek : 26 rakamı 26 Left pistini belirtir. 
 
b) Paralel pistlerin bulunduğu meydanlarda Right (sağ) pistler, pist doğrultusuna 
    50 ilave edilerek belirtilir. 
 
    Örnek : 26 yönündeki Right pist, 26+50 = 76 olarak belirtilir. 
 
c) İlk iki figür 88 olarak belirtilmişse, Tüm pistleri ifade eder. 
 
d) İlk iki figür 99 olarak belirtilmişse, bir önceki METAR’daki değerlerin tekrarı   
    anlamını ifade eder. 

 
11.2.1.2 – 3. Figür :Type of Deposit – Pist Üzeri Madde Tipleri 
 

0 = Clear and Dry                           - Temiz ve Kuru 
1 = Damp                                        - Nemli 
2 = Wet or Waterr Ptaches              - Islak veya yer yer ıslak 
3 = Rime or Frost (<1mm)              - Çiğ veya Kırağı (derinliği 1mm’den az) 
4 = Dry Snow                                  - Kuru Kar 
5 = Wet Snow                                  - Islak Kar 
6 = Slush                                          - Sıçrayan Sulu Kar 
7 = Ice                                              - Buz 
8 = Compacted or Rolled Snow       - Sıkışmış Kar 
9 = Frozen Ruts or Ridges               - Donmuş iz veya yükseltiler. 
 / = Type of Deposite Not Reported - Madde türü rapor edilemiyor 
 

11.2.1.3 – 4. Figür : Extend of Contamınation – Pistin Kapalılık Oranı 
 

1 = 10% or less of RWY covered            - Pistin %10’nundan azı kaplı 
2 = 11% to 25% of RWY covered           - Pistin %11 ile %25’i kaplı 
5 = 26% to 50% of RWY covered           - Pistin %26 ile %50’ kaplı 
9 = 51% to 100% of RWY covered         - Pistin %51 ile %100 kaplı 
 / = Not Reported due to RWY clearance –Etkilenen pist alanı belirtilemiyor 

 
 
 
11.2.1.4 – 5. ve 6. Figürler : Dept of Deposit – Pist Üzeri maddelerin Derinliği 
 

00 = Less than 1 mm         - 1 mm’den az 



 

IVAO TR FLIGHT OPERATION DEPARTMENT 
 
 

57 

01 to 90 = Dept in mm       - 01’den 90’a kadar 90 dahil mm 
                                           Örnek : 02 = 2mm, 09 = 9 mm, 23 =23mm, 90 = 90mm 
91 = Not Use                      - Kullanılmıyor 
92 ile 98 arasındaki kodların ikinci rakamları 5 ile çarpılarak derinlilk ifade edilir. 
Örnek : 93 ; 3x5 = 15 cm. 
             95 ; 5x5 = 25 cm. gibi 
99 = Pistinüzerindeki; kar, sulu kar, buz gibi maddeler nedeniyle operasyon 
        yapılamıyacağını, bu nedenlerle ölçüm yapılmadığını belirtir. 
 

 
             // = Pist üzerindeki maddeler, operasyonu etkilemeyecek kadar az ve ölçülmesinin 
                   olanaksız olduğunu ifade eder. 
 
11.2.1.5 – 7. ve 8. Figürler : Braking Conditions and Action– Frenleme Değeri ve    
                                               Etkinliği 
 
11.2.1.5.1 – Braking Conditions – Frenleme Değeri (frenleme katsayısı) 
 

01’den 90’a kadar olan kodlar 100’ bölünerek frenleme değeri belirlenir. 
Örnek : 05: FC 0.05,  28= FC 0.28 

 
11.2.1.5.2 – Braking Action – Frenleme Etkinliği 
 

91 = poor                   - Zayıf 
92 = medium/Poor     - Orta / zayıf 
93 = Medium             - Orta 
94 = Medium / Good - Orta / İyi 
95 = Good                  - İyi 
99 = Unreliable          - Güvenilmez, BA, FC’nin değerleri saptanamıyor. 
 //  = RWY not Operational BA and FC not reported – Pist operasyona kapalı, BA  
         Ve FC değerleri rapor edilemiyor. 

 
11.2.1.5.3 – Standart Rapor Formundan Sapmalar 
 

Pist üzerinde operasyonu etkileyecek bazı birikintilerin bulunduğu bilinmekle beraber, 
meydanın kapatılmış olması veya herhangi bir nedenle pist durumu hakkında bilgi 
içerecek bir raporun bulunmaması veya en son bilgileri içermemesi durumlarında pist 
numarası yerine 88 kodu kullanılarak pist bilgileri  
içinde / / / / / / işaretler kullanılır. 
 
Örnek : 88 / / / / / / 
 
CLRD ; pist veya bütün pistler üzerindeki maddelerin temizlenmiş olduğu pist kodlarıyla 
birlikte CLRD olarak ifade edilir. 
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SNOWTAM FORMAT 
SNOWTAM ÖNCELİK DERECESİ ADRESLER 

DOLDURULDUĞU 
TARİH SAAT 

YAYINLAYANIN  
ADRESİ 

KAR NOTAMI (“S 
SERİSİ ) 
SERİ NO 

NOTAM S 

 
HAVAALANI A    
GÖZLEM, TARİHİ/SAAT ( Ölçümün Bitiş zamanı, UTC ) B  B  
PİST NUMARALARI C  C  

TEMİZLENMİŞ PİST UZUNLUĞU, YAYINLANANDAN AZ İSE ( 
m ) 

D  D  

TEMİZLENMİŞ PİST GENİŞLİĞİ, YAYINLANMIŞ GENİŞLİKTEN 
AZ İSE ( m, Sola kaynada “L”, Sağa kaynada “R” ile belirtilir 

E  E  

TOPLAM PİST UZUNLUĞU ÜZERİNDEKİ BİRİKİNTİLER 
( Küçük No.lu pist eşiğinden itibaren, her 3’te 1’lik kısım için 
gözlem ) 
        NIL – KURU VE TEMİZ 

1- RUTUBETLİ 
2- ISLAK veya SU BİRİKİNTİLİ 
3- KIRAĞI veya DON ÖRTÜLÜ ( Derinlik 1 mm den az ) 
4- KURU KAR 
5- ISLAK KAR 
6- SULU KAR 
7- BUZ 
8- SIKIŞMIŞ veya YUVARLANMIŞ KAR 
9- DONMUŞ LASTİK İZİ veya KABARTILAR 

F  F  

TOPLAM PİST UZUNLUĞUNUN HER 3’TE 1’LİK KISMI İÇİN 
ORTALAMA DERİNLİK 

G  G  

PİSTİN HER 3’TE 1’İ İÇİN FRENLEME DURUMU VE ÖLÇME 
ALETİ 
ÖLÇÜLMÜŞ/HESAPLANMIŞ        veya         TAHMİNİ 
FRENLEME 
              KATSAYI                                                     
DURUMU 
0.40 VE ÜSTÜ                                                             5 – 
İYİ 
0.39 – 0.36                                                                    4 
– ORTA/İYİ 
0.35 – 0.30                                                                    3 
– ORTA 
0.29 – 0.26                                                                    2 
– PRTA/ZAYIF 
0.25 VE ALTI                                                               1 – 
ZAYIF 
9 – GÜVENİLMEZ                                                      9 – 
GÜVENİLMEZ 
( Bu grubu takiben ölçme aleti                                      
Yalnız rakam  
   kısaltması)                                                                                    
belirtilir 

H  H  
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KRİTİK KAR YIĞINLARI ( varsa yükseklik cm. pist kenarından 
mesafeler m ve takiben “L “, “R” veya “LR” kısaltmaları 
belirtilir 

J  J  

PİST IŞIKLARI ( Eğer örtülü ise “YES”, Uygulama mümkün ise 
“L”, “R” veya “LR” kısaltmaları ile belirtilir 

K  K  

İZLEYEN TEMİZLEME (Temizlenmesi planlanmış kısmın 
uzunluğu / genişliği m. Tüm pist boyutları temizlenecekse 
“TOTAL” koduyla belirtilir 

L  L  

İZLEYEN TEMİZLEMENİN TAHMİNİ BİTİŞ ZAMANI M  M  
 

TAKSİYOLU ( Hizmet görecek uygun taxi yolu yok ise “NO” ile 
belirtilir 

N  N  

TAKSİ YOLU KAR YIĞINLARI (60 cm’den çok olması 
durumunda “YES” ile, mesafesi m. Olarak belirtilir 

P  P  

APRON ( Kullanmaya uygun değilse “NO” ile belirtilir R  R  

İZLEYEN PLANLI GÖZLEM / ÖLÇÜM ZAMANI, Ay / Gün /saat 
UTC 

S  S  

AÇIK DİLLE BİLGİ ( Birikinti örtüsü ve işletmecilik açısından 
önemli diğer bilgiler: örneğin, kumlama, erime 
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TÜRKİYE'DEKİ HAVALİMANLARI 
            

Kod Meydan Adı Pist Course ILS ID ILS Frekansı 
LTAB ANKARA GÜVERCİNLİK 06-24 060-240 NONE NONE 

LTAC ANKARA Esenboğa 21L 216 IESB 108.10 
   21R 216 IEBG 108.30 
   03R 036 IANK 110.30 
    03L 036 IAKR 108.90 

LTAD ANKARA ETİMESGUT 11L-29R 110-290 NONE NONE 

LTAF ADANA 05 054 IADA 108.70 

LTAG ADANA İNCİRLİK 05 051 IDAN 109.30 
    23 231 IDNA 111.70 

LTAH AFYON 13-31 131-311 NONE NONE 

LTAI ANTALYA 18C 186 IATY 108.70 
   18L 186 ILRA 109.75 
   36R 006 IALY 108.10 
    36C 006 IAYT 110.30 

LTAJ GAZİANTEP 28R 281 IGNP 109.10 

LTAK İSKENDERUN 07-25 070-250 NONE NONE 

LTAN KONYA 01 017 IKNY 108.90 

LTAO MALATYA TULGA 04-22 043-223 NONE NONE 

LTAP AMASYA MERZİFON 05-23 054-234 NONE NONE 

LTAR SİVAS 01 010 ISVS 109.10 

LTAS ZONGULDAK ÇAYCUMA 18-36 185-005 NONE NONE 

LTAT MALATYA ERHAÇ 21L 211 IMLY 109.90 

LTAU KAYSERİ ERKİLET 25 256 IKSR 110.30 

LTAW TOKAT 04-22 049-229 NONE NONE 

LTAY DENİZLİ ÇARDAK 24 236 ICRD 110.70 

LTAZ NEVŞEHİR KAPADOKYA 11-29 117-297 NONE NONE 

LTBA İSTANBUL ATATÜRK 17L 178 IISB 111.10 
   35R 358 IYES 111.30 
   05 059 IIST 110.30 
   23 239 IATA 111.90 
    35L 358 ISEF 111.50 

LTBD AYDIN ÇILDIR 09-27 090-270 NONE NONE 

LTBF BALIKESİR MERKEZ 18-36 180-360 NONE NONE 

LTBG BALIKESİR BANDIRMA 18-36 180-360 NONE NONE 

LTBH ÇANAKKALE 04-22 040-220 NONE NONE 

LTBI ESKİŞEHİR 09-27 092-272 NONE NONE 

LTBJ İZMİR ADNAN MENDERES 34R 347 IMEN 110.30 
    16L 167 IIMR 108.50 

LTBK İZMİR GAZİEMİR 17-35 173-353 NONE NONE 

LTBL İZMİR ÇİĞLİ 17-35 173-353 NONE NONE 

LTBN KÜTAHYA 16-34 164-344 NONE NONE 



 

IVAO TR FLIGHT OPERATION DEPARTMENT 
 
 

61 

LTBO UŞAK 09-27 090-270 NONE NONE 

LTBP YALOVA 08-26 085-265 NONE NONE 
    18-36 185-365 NONE NONE 

LTBQ İZMİT CENGİZ TOPEL 09-27 092-272 NONE NONE 

LTBR BURSA YENİŞEHİR 25R 255 IYEN 109.70 

LTBS MUĞLA DALAMAN 01R 015 IDLM 110.10 

LTBT MANİSA AKHİSAR 14-32 143-323 NONE NONE 

LTBU ÇORLU 05 049 ICRL 110.50 

LTBV BODRUM IMSIK 06-24 063-243 NONE NONE 

LTBX İSTANBUL SAMANDIRA 04-22 040-220 NONE NONE 
    18-36 180-360 NONE NONE 

LTBY ESKİŞEHİR 09 093 IESR 110.30 

LTCA ELAZIĞ 25 256 IELG 110.30 

LTCC DİYARBAKIR 34 342 IDBN 108.50 

LTCD ERZİNCAN 11-29 107-287 NONE NONE 

LTCE ERZURUM 26R 268 IERZ 110.50 

LTCF KARS 06 059 IKAR 108.30 

LTCG TRABZON 11 112 ITBZ 109.10 

LTFH SAMSUN ÇARŞAMBA 13 133 ICRM 110.10 

LTCI VAN 03-21 034-214 NONE NONE 

LTCJ BATMAN 02-20 023-203 NONE NONE 

LTCK MUŞ 29 292 IMUS 108.50 

LTCL SİİRT 06-24 067-247 NONE NONE 

LTCM SİNOP 05-23 053-233 NONE NONE 

LTCN KAHRAMANMARAŞ 07-25 075-255 NONE NONE 

LTCO AĞRI 16-34 160-340 NONE NONE 

LTCP ADIYAMAN 05-23 049-229 NONE NONE 

LTCR MARDİN 03-21 037-217 NONE NONE 

LTCS ŞANLIURFA GAP 04 041 ISUR 111.90 

LTFA İZMİR KAKLIÇ 17-35 173-353 NONE NONE 

LTFB SELÇUK EFES 09-27 093-273 NONE NONE 

LTFC ISPARTA S. DEMİREL 05-23 049-229 NONE NONE 

LTFD KÖRFEZ 05-23 050-230 NONE NONE 

LTFE MİLAS BODRUM 10 106 IBDR 109.30 
    28 286 IGML 109.10 

LTFG ANTALYA GAZİPAŞA 08-26 081-261 NONE NONE 

LTFJ İSTANBUL S. GÖKÇEN 06 064 ISAB 109.90 
    24 244 ISBH 110.90 
 
 


