
  

 

  

Kasım 2016 
XII. Basım 

     DHMİ Genel Müdürlüğü 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 

ATS Gözetim Sistemleri ve 
Hizmetleri 



Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı II Kasım 2016 

  

Bu Sayfa Özellikle Boş Bırakılmıştır. 



Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı III Kasım 2016 

ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE 
HİZMETLERİ 

YAYIN TARİHİ Kasım 2016 

ÖNSÖZ 

 Bu doküman, Hava Liman/Meydanlarımızda görev yapan Hava Trafik 
Kontrolörlerinin kullanmakta oldukları; ATS gözetim sistemleri, alt sistemler, 
fonksiyonları, çalışma prensipleri ve gelişmiş fonksiyonlar ile birlikte radar kuralları 
konularında genel bilgilerini arttırmak amacıyla DHMİ Genel Müdürlüğü Seyrüsefer 
Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

 Ayrıca, adı geçen doküman ‘Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinin Temel 
Eğitimi’ kurs programı içerisinde yer alan “ATS Gözetim Sistemleri ve Hizmetleri” 
dersinde de okutulmaktadır. 

 Dokümanın içeriğinde yer alan temel konuların belirlenmesi aşamasında; son 
sayfada yer alan, EUROCONTROL, ICAO gibi üyesi bulunduğumuz uluslararası 
kuruluşlarca, Hava Trafik Kontrolörlerinin temel ve tazeleme eğitimlerinde 
kullanılmak üzere hazırlanmış dokümanlar kaynak olarak kullanılmıştır. 

 Bu baskıdaki ilaveler ve değişiklikler arka sayfada yer almaktadır. 

 Bu dokümanın hazırlanma safhasında yayınlandığı tarih itibariyle en son 
geçerli kurallar ve yeniliklere öncelik verilmiştir. Müteakip gelişmeler Hava Trafik 
Kontrolörleri tarafından dikkate alınmalıdır. Doküman ile ilgili tavsiye ve fikirlerinizi 
aşağıdaki elektronik posta’ya ulaştırmanız, bundan sonraki düzenlemelere katkınızı 
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M ATS GÖZETİM HİZMETLERİ (Kuralları) 
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1. RADAR NEDİR? 

1.1.  Giriş 

RADAR kelimesi bir kısaltma olup, RAdio Detection And Ranging kelimelerinin baş 
harflerinden oluşur. 

Cisimlerin mesafe, istikamet ve/veya yükseklikleri hakkında bilgi sağlayan radyo tarama 
ve hedef bulma cihazıdır. Günümüzde RADAR terimi iki tip cihaz için kullanılmaktadır: 

 Primary Surveillance Radar (PSR)  : Sadece yer cihazları yardımıyla çalışır. 

 Secondary Surveillance Radar (SSR)  : Hava ve yer cihazlarına ihtiyaç duyar. 

1.2. Radarın Tarihçesi 

20. Yüzyılın başlarında radyo dalgalarının özellikleri ve uygulama prensipleri 
konusunda çalışmalar başladı. Araştırmalar esnasında radyo dalgalarının bir kısmının 
objelere çarparak geri döndüğü fark edildi. 

 

İlk radarlar, 2. Dünya Savaşı Normandiya Sahili  

22 Haziran 1944 

I. ve II. Dünya Savaşı arasında, ağır 
silahların ve uçaksavar bataryaları için 
hedef mesafelerinin ölçümünde 
kullanılması için çalışmalar yapıldı. 1939 
yılında ilk radar ekranı yapıldı, 1940 yılında 
ilk radar istasyonu kuruldu. O yıllarda radar 
transmitter ve radar receiver istasyonları 
farklı yerlerde kurulmaktaydı. 

Radarın ilk kullanım amacı; düşman 
uçakları tespit edildiğinde, kendi 
uçaklarının acil olarak havalanması ve 
radar yardımıyla düşman uçaklarının 
gösterilmesiydi. 

II. Dünya Savaşından sonra birçok ülke, 
radarı, uçaklara iniş safhasında yardımcı 
olmak maksadıyla kullanmaya başlamıştır. 
Hava Trafik Kontrolörleri kötü hava 
şartlarında uçaklara yol gösteriyordu. İlk 
sivil radar meydan civarındaki iniş ve 
kalkışlara hizmet vermek amacı ile 
kullanılmaya başlamıştır (ASR- Aerodrome 
Surveillance Radar). 

 Daha sonra, manuel kontrol genel olarak devam etmesine rağmen 30-50 NM 
gözetleme kapasitesine ulaşan radarlar, yaklaşma kontrol hizmetlerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. İlerleyen yıllarda radar istasyonları birçok noktaya radar istasyonu kurularak 
saha kontrol (en-route) hizmetinde de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, hava sahasında 
birbirine benzeyen bir çok hedef karışıklık yaratmaya başlayınca ve onların takibi 
zorlaşınca, uçakları daha kolay tanımlama ve uçuş seviyelerini/irtifalarını görebilmeye 
imkan veren fonksiyonlar geliştirildi. PSR’a ek olarak SSR Radarı da geliştirilmeye 
başlandı. 
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2. RADARIN GENEL ÇALIŞMA PRENSİBİ 

2.1. Giriş 

ATC tarafından kullanılan iki çeşit radar sistemi bulunmaktadır. Birincil Gözetim Radarı 
(PSR) ve İkincil Gözetim Radarı (SSR). 

İlk kullanılmaya başlanan sistem, elektromanyetik dalganın hedeflerden yansıyarak 
dönmesi mantığına dayanan Birincil Gözetim Radarı (PSR)’dır. Temel çalışma prensibi, 
cisimlerin radar istasyonuna olan mesafesinin ve konumunun radyo sinyallerinin 
(elektromanyetik dalga) cisme çarpıp geri dönmesiyle hesaplanarak bulunması şeklindedir. 
Işık hızı ile hareket eden radyo dalgalarının hızı 162.000 NM/sn.(300.000 Km./sn) dir. 
Pratik olarak 160 NM/milisaniye kabul edilir. Bir radyo dalgası istasyon ile hedef arasındaki 
mesafeyi gidip geleceğinden  

 Hedefin Mesafesi=(Radyo Dalgasının Sürati)X(Gidiş-Dönüş Zamanı/2) olacaktır. 

 Antenin o andaki yönü de uçağın istikametinin belirlenmesine yardımcı olur. 

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra radar teknolojisinin geliştirilmesi zorunlu bir duruma 
gelmiştir. Bunun nedeni, PSR’ın sadece hedeflerin pozisyonunu göstermesidir. Artan hava 
trafiğine paralel olarak, hava trafik kontrolörleri tarafından çok sayıdaki hava aracının 
tanımını muhafaza etmek çok büyük bir problem durumuna geldi. Durum Ekranında, 
hedeflerin pozisyonuna ilave olarak  daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bunun 
sonucunda SSR sistemi geliştirilmiştir. 

 

 SSR sistemi, radar tarafından gönderilen sorgulamanın, uçaktaki transponder 
tarafından ceveplanması mantığı ile çalışır. Transponder tarafından, kimlik bilgisine ilave 
olarak irtifa bilgisi gönderilir. SSR sistemlerinde (Mode-S) ilave çok sayıda bilgi 
gönderilmesi mümkündür. 

 

 SSR sistemi, PSR yerine geçmek üzere değil, tamamlayıcı olacak şekilde 
geliştirilmektedir. PSR’ın konum belirleme özelliği; hava aracındaki cihazın sağlıklı 
çalışmasına bağlı olarak çalışan SSR’a göre daha gelişmiştir. Pratik olarak, PSR ve SSR’ın 
birlikte kullanıldığı yerlerde daha güvenli hizmet verilebilir. 
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2.2. Reflektör 

 Hedeflerin pozisyonunun daha güvenilir olarak belirlenebilmesi için, enerjinin direkt 
olarak yayılması yerine, mümkün olduğunca enerjinin dağılmasını önlemek maksadıyla 
reflektör kullanılmaktadır. 

 

2.3. Anten Dönüş Hızı ve Etkileri 

Anten, hüzmelerin gönderimi ve alımı esnasında dönüş yaptığı için, alınan 
yansımalar, hedefleri az da olsa farklı yerlerde gösterir. 

Örneğin 10 rpm (Rotation Per Minute) dönüş hızı olan bir antede PRI=2 msn 
olduğunda, anten 1 dk’da 10 dönüş yapar. 1 sn’de 60 derece ya da 1 msn’de 0.06 derece 
döner. Sonuç olarak; istikamette (azimuth) ortalama 0.1 derecelik fark oluşur. Ancak bu 
sapma tüm hedefler için söz konusu olduğundan, hava araçları arasındaki ayırma değerleri 
etkilenmez. 

Radar antenlerinin dönüş hızları tarayacağı alana göre ayarlanır. Büyük bir saha 
(200-250 NM)  taranacaksa anten yavaş dönmeli, küçük bir saha taranıyorsa (60-80 NM) 
anten daha hızlı dönmelidir. 

50-60 NM’lik alanı tarayan antenin hızı = 12-15 RPM 

200-220 NM’lik alanı tarayan antenin hızı = 6-7 RPM 

RPM – Rotation Per Minute (1 dk’daki dönüş hızı) 

Bir radar anteninin hızı 12 RPM ise, o hedef hakkında 1 dk içerisinde 12 kez 
pozisyon malumatı alabiliriz. Bu dönüşler arasında radar anteni hüzmeyi  (pulse) belli bir 
aralıkla gönderir. 
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2.4. Radar Dalgalarının Yayılmasını Etkileyen Faktörler 

Radar dalgaları, karşılarına çıkan bir takım engeller nedeniyle istenilen hedeflere 
ulaşamazlar. İlave olarak radar ekranında gereksiz hedeflerin görüntülenmesi kaçınılmaz 
olur. 

  

Denizdeki yüksek dalgalar radar enerjisini 
yansıtabilir ve istenmeyen clutterların 
(manialar) oluşmasına neden olabilir. 
Böyle bir durumda clutter, aynı bölgedeki 
hava aracından gelen yansımaların 
belirgin bir şekilde görüntülenmesini 
engelleyebilir. 

 

Yüksek binalar, hatta büyük vinçler radar 
dalgalarının yayılmasını engeller ve 
istenmeyen clutter’ların oluşmasına 
neden olur. 

 

 

Doğal fiziksel nesneler de, radar 
dalgalarının hava sahasının belli 
bölgelerine ulaşmasını engeller. Dağlar ve 
ormanlar rahatsızlık kaynağı olabilir. 

 

 

Kuvvet santralleri gibi endüstri yerleşkeleri 
de, radar dalgalarının sağlıklı olarak 
yayılmasını engeller. 

 

 

Yüksek miktarda su içeren, özellikle 
cumulonimbus bulutları radar dalgalarının 
yansımasına neden olarak clutter 
oluşmasına neden olur. Ayrıca yoğun kar, 
dolu ve yağmur radar dalgalarının gücünü 
kaybetmesine neden olabilir. 
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2.5. PSR Radarı ve Çalışma Prensibi 

2.5.1. Giriş 

Adından da anlaşılabileceği gibi birincil gözetleme radarıdır. Radar ekranında görünen 
pozisyon, hava aracının gerçek pozisyonu ya da gerçek pozisyonuna çok yakındır. Bu 
yüzden hem sivil hem de askeri radarların temelini oluşturur. 

PSR, yer istasyonundaki kendi ekseni etrafında 360 derecelik dönüş yapabilen bir 
anten yardımı ile yüksek hızda havaya elektromanyetik radyo dalgaları gönderen bir 
sistemdir. Bu radyo dalgaları karşılaştıkları herhangi bir hedeften yansıyarak antene geri 
döner ve antendeki özel bir alıcı tarafından işlenir. Işık hızında hareket eden hüzmenin 
gönderilme zamanı ile bir hedeften yansıyarak geri dönmesi zamanına göre, hedefin yerini 
ve mesafesini radar displayi üzerinde gösterir. Eğer hedef hareket ediyorsa anten, her 
dönüşte hedefin pozisyonunu yeniler ve bu şekilde hedefin yönünü de belirlemiş olur. 

 

PSR (APP) Anteni 

 

PSR/MSSR (En-Route) Anteni 

Bu radar sistemi birçok bölümden oluşan yer sistemlerinden meydana gelir. Hava 
aracında herhangi bir sisteme gerek yoktur. Yerden gönderilen hüzmenin hedefin yüzeyine 
çarpıp geri dönmesi mantığı ile çalıştığı için, bu yüzeyin büyüklüğü ve düz olması 
radarın performansını direkt olarak etkilemektedir. Çok küçük hava aracı durum 
ekranında görünmeyebilir. Hayalet uçaklar olarak tabir edilen uçakların yüzeylerinde 
bulunan keskin kırıklar da, hüzmenin çarptığı yüzey çok küçük olduğu için radarda 
görünmez. 

 

Bir B-52 ağır bombardıman uçağının yansıma verdiği yüzeyin boyutu yaklaşık 60 m2 
iken B-1A uçağının yaklaşık 6 m2’dir. Hayalet uçak diye anılan B-2 uçağının ise yüzeyindeki 
keskinlikler nedeniyle yansıma yüzeyi 0.06 m2’dir. 
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2.5.2. Ana Hüzme ve Yan Hüzmeler 

Enerjinin reflektörden yansıması ile, açısısal genişliği 2-3 derece olan, ince bir 
hüzme (beam) oluşur. Bu açıya radar hüzme genişliği denir. Bütün alan Ana Hüzme 
Alanı olarak adlandırılır. Bu sahanın sağında ve solunda yan hüzmeler oluşur. Ana enerji 
ana hüzmededir. Enerjinin küçük parçaları ise yan hüzmelerde oluşur. Bu yüzden yan 
hüzmeler, hedefleri farklı yerlerde gösterebilir. Radar üreticilerinin amacı yan hüzmeleri 
mümkün olduğunca küçültmeye çalışmaktır. 

 
Ana hüzme ve yan hüzmeler 

2.5.3. Mesafe Çözünürlüğü ve Hüzme Genişliği 

Radar tarafından ölçülen mesafe radar anteni ile hedef arasındaki direkt mesafedir. 
Mesafe çözünürlüğü; radarın, hedefin yerini ve mesafesini, hüzme genişliğine bağlı 
olarak,  ne kadar güvenilir olarak hesaplamasıdır. Örneğin hüzme genişliğinin 1 msn 
olduğunu varsayarsak, hüzmenin uzunluğu yaklaşık 300 metredir. Hedeften yansıyan 
hüzmenin uzunluğu (dalga boyu) da, sinyalin zayıflamasına rağmen, aynı kalır. Bu 
nedenle; radar antenine göre, birbirine 300 metreden yakın uçan iki hava aracı tek bir hedef 
olarak görüntülenir. Radarın hüzme genişliği daha düşük olduğunda, daha yüksek 
çözünürlük elde edilir. 
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2.5.4. İstikamet Çözünürlüğü ve Hüzme Genişliği 

Bir radar hüzmesinin genişliği yaklaşık 2-3 derecedir. 60 NM mesafeyi tarayan bir 
radarın hüzme genişliği 2 NM civarındadır. Tarama alanı arttıkça hüzme genişliği de artar.  

 

İki hava aracı arasında hüzme genişliğinden daha az bir mesafe olduğunda, radar sistemi 
iki hava aracını tek bir hedef olarak gösterir. 

 

İki hava aracı arasında hüzme genişliğinden daha fazla bir mesafe olduğunda radar sistemi 
iki hava aracını başarılı bir şekilde ayırt edebilmektedir. 

2.5.5. Clutter ve Anti-clutter tekniği (MTI_ Moving Target Indicator) 

PSR, hedeflerden gelen hüzmeler dışında; mania, deniz, bulut ve yağmur gibi 
etmenlerden gelen yansımalar da üretir. Bu şekildeki echo’lar (clutter) ekranda istenmeyen 
görüntüler oluşturarak karışıklıklara neden olur. PSR’da clutterların önlenmesi tekniği 
büyük önem taşımaktadır. Hedefin süratini dikkate alarak, hareket etmeyen hedefleri (dağ, 
bina, v.b.) ekranda göstermeyen, yalnızca belli bir sürate sahip olan hedeflerin 
görüntülenmesini sağlayan bir fonksiyondur. Bir takım dezavantajları bulunmaktadır. 
Bunlar: 

2.5.5.1. Blind Speed 

MTI fonksiyonu devrede olduğunda; hedeflerin dalga boyu ve frekansa bağlı olarak, 
belli bir sabit sürat ve katları ile radar istasyonuna doğru gelen bir uçağın ekranda 
görüntülenememesi durumudur. 

2.5.5.2. Tangential Fading 

MTI fonksiyonu devrede olduğunda; bir hava aracı radar istasyonuna göre tam 
olarak dairesel bir hareket ile dönüş yaptığında, uçağın radar ekranında görünmemesi 
hadisesidir. 

 

 

 



ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ  EĞİTİM NOTLARI 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 9 Kasım 2016 

2.5.6. Primary Radarın Avantajları 

 Büyük küçük tüm hedeflerin yerlerinin saptanabilmesi. 

 Hava aracı üzerinde herhangi bir teçhizata gerek duymaması. 

 Sistemin kararlı olması, bu nedenle hata toleransının düşük olması. 

 Sağanak yağışların ve kuş sürülerinin saptanabilmesi. 

2.5.7. Primary Radarın Dezavantajları 

 Hava araçlarının kimliklerini saptamak için pilotun yardımına ihtiyaç duyulması, 

 İrtifa bilgisi verememesi, 

 Anten üzerinde sessizlik konisi (450) 

2.6. SSR Radarı ve Çalışma Prensibi 

2.6.1. Giriş 

İkincil gözetleme radarıdır. Bu radar sistemi ile hava araçlarından 3 boyutlu bilgi 
alınabilmektedir. Hava ve yer cihazlarıyla birlikte çalışır. Yer istasyonuna Interrogator 
(sorgulayıcı), hava aracında bulunan cihaza da Transponder (cevaplayıcı) denir. SSR 
anteninden gönderilen sorgulayıcı sinyallere (1030 MHz) hava aracında bulunan 
transponder sinyalleri (1090 MHz) vasıtasıyla bilgiler gönderilir. Bu bilgiler Mode A ve Mode 
C bilgileridir. 

SSR Yaklaşma Kontrol ve Saha Kontrol'de de kullanılabilir. Dönüş hızları 7-8 
RPM'dir ve 220-250 NM'ı tarar. 

 

SSR Sisteminin Çalışma Şeması 
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MSSR Anteni 

2.6.2. Transponder 

Transponder, radar tarafından sorgulandığında otomatik olarak sinyal gönderen bir 
uçuş cihazıdır. Kokpitte bulunan bir panel vasıtasıyla, pilot kendisine tahsis edilen 
transponder kodunu girerek, ATC’nin hava aracını tanımlamasını sağlar. Sorgulama 
neticesinde transponder kimlik ve irtifa bilgisini gönderir. Hava aracının pozisyonu, PSR’da 
olduğu gibi, sinyal gidiş-dönüş zamanına göre ve radar anteninin yönüne göre belirlenir. 

Transponder cihazları marka ve modele bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aşağıda 
bir örneği bulunan gelişmiş bir transponder cihazında; SSR Mode ve Code seçiminin 
yanında Mode S verileri ve TCAS fonksiyonları da kontrol edilebilmektedir. 

 

Gelişmiş bir transponder 

Transponder, bağımsız bir altimetreden standart değer üzerinden (1013.2 hPa) bilgi 
alarak Mode C değerini oluşturur. Transponderın altimetre değerinin değiştirilmesi 
mümkün değildir. Pilot kokpitdeki cihazlara mahallî QNH değerini girdiğinde, TL değerinin 
altında, eğer kontrolör radar sistemine mahallî QNH’i set etmemişse, pilotun rapor ettiği 
irtifa bilgisi ile durum ekranında sergilenen irtifa bilgisi arasında fark oluşur. 
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2.6.3. IFF (Identification Friend or Foe) 

Savaş günlerinde, PSR bliplerinin yoğunluğu ve karmaşası büyük karışıklıklar 
yaratmış, dost ve düşman uçakları birbirine karışmıştır. Bu yüzden bir takım kazalar 
olmuştur. Karışıklığı önlemek için ekstra sinyal üretilmiş, askeri maksatlı uçuşlarda uçağın 
dost mu düşman mı olduğunun belirlenmesi sağlanmıştır. 

 Sivil transponderlar tanıtma için Mode A yayın yaparken IFF'de Mode 1,2 ve 3 olarak 
yayın yapmaktadır. Mode 1 ve 2 askeri usuller için kullanılırken Mode 3 sivil kullanım içindir 
ve Mode A standardındadır (Mode 3=Mode A) . Bir askeri hava aracı IFF'inde Mode 3 
seçmediği sürece (Mode 1 ve 2 açık olsa bile) sivil radarlarda görüntülenemez.  

2.6.4. SSR Mode/Code 

 

 

PRI Kullanılışı 

2 ms Mode 1 (Askeri) 

5 ms Mode 2 (Askeri) 

8 ms 
Mode 3/A (Askeri/Sivil) 

Tanımlama 

17 m Mode B (Tanımlama) 

21 ms Mode C (İrtifa) 

25 ms Mode D (Kullanılmıyor) 

Transponder'dan gönderilen Mode A-B bilgisi yayının modunu, Mode C de uçağın 
irtifasını (FL türünden) vermektedir. Transponder'lar Mode A ile birlikte 4 basamaklı (0-7 
arasındaki rakamlardan oluşan) bir kod bilgisi gönderirler. Buna SSR kodu denilir. İki çeşit 
SSR kodu vardır: 

2.6.4.1. Block Kodlar 

Hava aracının gönderdiği 4 basamaklı kodların ilk iki basamağını kullanır (4567 için 
45, 2731 için 27 v.b.). Toplam olarak 64 adet Block Kod vardır. Eski radar sistemlerinde 
kullanılmaktadır. Her sektör için farklı bir kod vardır ve ilgili sektörün sorumlu kontrolörü, 
kontrolü altındaki bütün hava araçlarına, o sektör için belirlenmiş kodu bağlatır. Böylece 
diğer sektörlerdeki hava araçlarıyla kendi sorumluluğundaki hava araçlarını ayırmış olur. 

2.6.4.2. Discrete Kodlar 

Hava aracının gönderdiği 4 basamaklı kodların tamamını kullanır (4567, 2731 v.b.). 
Toplam olarak 4096 adet discrete kod vardır. Bütün hava araçlarına farklı kodlar 
bağlatılır. Kontrolör, belli bir kodu bağlayan uçağın çağrı adını radar sistemine girerek 
trafiklerin çağrı adıyla takip edilmelerini sağlar. Türkiye radar sistemlerinde discrete kodlar 
kullanılmakla birlikte, block kodlar da özel durumlarda kullanılabilir. 

2.6.4.3. Özel Kodlar 

A7700 - Emergency trafikler 

A7600 - Radio Failure 

A7500 - Hi-jack 

 

 

P1 P2 

PRI 
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2.6.5. SSR Sorgulaması 

Transponder cevapları, içerisinde 15 adet data bulunan bir paket içerir. Birinci 
ve sonuncu (F1 ve F2) datalar çerçeve datadır. Orta data (X datası) ATC’de kullanılmaz. 
Geriye kalan 12 data, her birisi (0 ve 1’den oluşan ikilik sayı sisteminden) 3 data içeren ve 
her birisi transponder kodunun bir hanesini gösteren 4 gruba ayrılmıştır. 

Transponder cihazının limitlerinden dolayı SSR kodları 0 ile 7 arasında oluşmak 
durumundadır. SSR transponderları; sorgulama esnasında cevapladığı her SSR kod 
basamağı için ikilik sayı sistemine göre (0,1) üç basamaklı bir sayı gönderir.  

000 → 0    100 → 4 

001 → 1    101 → 5 

010 → 2    110 → 6 

011 → 3    111 → 7 

Şeklinde gösterilir. İkilik sayı sistemine göre üç basamaklı kombinasyon yukarıda 
görüldüğü gibi 8 (0-7) farklı şekilde olabileceğinden, 8 ve 9 gibi rakamların kullanımına 
uygun değildir.  SSR kodu A5743 için transponder A Modundan; 101(5) 111(7) 100(4) 
011(3) şeklinde cevaplama gönderir. 

 

ATC tarafından “Squawk Ident” talimatı verildiğinde, pilot transponder panelinde 
bulunan bir tuşa dokunur, bu durum SPI denilen ekstra bir data yaratır. Kontrolör durum 
ekranında, flashing yapan bir radar pozisyon sembolü ortaya çıkar. Ancak bu durum SSR 
sistemlerindeki mesafe çözünürlüğü probleminde de ortaya çıkabilir. 

2.6.6. SSR’da Çözünürlük 

2.6.6.1. FRUIT (False Replies Unsynchronised with the Interrogator 
Transmissions) 

 

Bir uçağın birden fazla SSR 
anteni tarafından aynı anda 
sorgulanması esnasında, sorgula-
ma ve cevaplama arasında senk-
ronizasyon olmaması durumudur. 
Başka bir antenin sorgulaması 
nedeniyle Transpon-der’dan gön-
derilen cevaplamanın beklenen-
den önce radar antenine gelmesi-
dir. 
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2.6.6.2. GARBLING 

PSR sistemlerinde olduğu gibi, aynı istikamette ve slant range olarak birbirlerine 
yakın iki hedef olduğunda, ilk hava aracından gelen transponder cevaplaması daha 
bitmeden ikinci hava aracından gelen  transponder cevaplamasının radar sensörüne 
ulaşması durumunda oluşur. Her iki transponderdan gelen cevaplamaların iç içe girmesi 
durumudur. PSR’da aralarında ortalama 300 metreden az mesafe olan hedefler çözünürlük 
problemine neden olurken, SSR’da bu mesafe azami 3.6 NM olabilir. 

 

İki hava aracı arasında, radar istasyonuna göre, 3.6 NM’den fazla mesafe olduğunda ikinci hava aracının 
cevaplaması 20.3 microsaniyeden sonra radara ulaşacağından Garbling oluşmaz. 

 

3.6 NM ile 1.6 NM arasında mesafe olduğunda, radar istasyonuna yakın hava aracı tanıtma “ident” gönderirse 
Garbling oluşma ihtimali oluşur. 

 

İki hava aracı arasında 1.6 NM’den daha az mesafe varsa Garbling oluşur.  
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2.6.6.3. Anten Gölgelenmesi 

 

Hava araçlarında bulunan SSR anteninin 
boyu yaklaşık olarak 10 cm’dir. Manevra 
esnasında ve dönüşlerde radar anteni (uçağın 
gövdesi ya da kanatlarının kapatması nedeniyle) 
hava aracındaki SSR transponder antenini 
göremez ve cevaplama yapamaz. Bu hadiseye 
anten gölgelenmesi (antenna shadowing) denir. 
Modern hava araçlarında gövdenin üstünde ve 
altında SSR anteni bulundurulmasının nedeni 
anten gölgelenmesini önlemektir. 

2.6.7. Monopulse SSR 

SSR sistemleri monopulse tekniğin kullanılmasıyla geliştirilmiştir. Monopulse 
tekniğin en büyük avantajı, daha yüksek çözünürlük sağlamasıdır. Teorik olarak, bir hüzme 
yansımasının hedefin istikametini belirlemede yeterli olduğu düşünülerek monopulse (tek 
hüzme) olarak adlandırılmıştır. Sistem ihtiyaçları nedeniyle saniyede 3-8 sorgulama 
gerekir. Bu sayı klasik SSR’da 20-30’a kadar çıkabilir.  

 Elektrik olarak iki parçaya (sağ/sol) bölünmüş bir radar anteni kullanarak hedefin 
istikametini daha yüksek doğrulukta hesaplamak mümkündür. Her bir hüzme yansımasının 
radar antenindeki iki parçaya ulaşması zamanlarının kıyaslanması ile bu mümkün 
olmaktadır.  Bu işlem, hadefin o andaki anten açısından sapmasının hesaplanmasını 
sağlamaktadır. 

  

Bu yöntem ile klasik SSR’da 2-3 derece olan istikamet çözünürlüğü, monopulse 
SSR’da (MSSR) 0.5 dereceye kadar düşmektedir. Radar istasyonuna, 200 NM gibi uzak 
mesafelerde birbirine yakın iki hedefin olduğu durumlarda, çözünürlük daha iyi olacaktır. 
Örneğin radar istasyonuna 200 NM mesafede; klasik SSR’da 2 decelik hüzme genişliği ile 
7 NM olan hata payı, MSSR’da 1.7 NM kadar düşmektedir. Çözünürlüğe ilave olarak 
Garbling problemleri de MSSR’da büyük ölçüde azalma göstermektedir. 

Diğer taraftan, geleneksel SSR’da hava aracının pozisyonu birçok sorgulama ve 
SSR cevaplaması neticesinde hesaplanabilmektedir. Teorik olarak, tek bir sorgulama 
(hüzme) pozisyon hesabı için yeterli olabilmelidir. Geleneksel SSR saniyede 450 
sorgulama yaparken, MSSR saniyede yaklaşık 50 sorgulama yaparak hedefi yerini tespit 
etmekte ve FRUIT önlenmesinde de büyük aşama kaydetmektedir. Sonuç olarak MSSR: 

 Geleneksel SSR’a göre üç kat daha doğru istikamet tespit edebilmekte,  

 Garbling ve FRUIT oluşumunu yaklaşık %90 azaltmaktadır. 
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2.6.8. MODE-S 

2.6.8.1. Giriş 

 

SSR sistemlerinde yaşanan garbling 
ve FRUIT problemleri, mevcut 4096 
adet kodun artırılamaması, 
transponder cihazından gönderilen 
kimlik ve irtifa bilgilerinin sağlanan 
hizmette yetersiz kalması gibi 
nedenlerle ekonomik ömrünü 
tamamlamak üzeredir. 

SSR sistemlerindeki bu yetersizlikler 
nedeniyle, seçici sorgulama ve 
bireysel hava aracı adresi üzerinden 
datalink haberleşme imkanı sağlayan 
SSR Mode-S geliştirilmiştir. 

2.6.8.2. Özellikler 

2.6.8.2.1. Her transponder için farklı bir kod tahsisi  

Her Mode-S transponder’da, 24 bitlik sabit bir kod tahsisi yapılır. Tam olarak 16 777 
214 hava aracı için sabit kod tahsisi yapılabilecektir. Ayrıca sorgulama yapan radar 
istasyonu seçici sorgulama yaptığında, başka transponder’lar bu sorgulamaya bir cevap 
göndermez.  

2.6.8.2.2. All-Call ve Seçici Sorgulama  

Mode-S radar istasyonu tarafından, “all-call” ve “roll-call” olmak üzere birbirini takip 
eden iki farklı sorgulama yapılır. All-call sorgulama, kaveraj dahiline girmiş yeni bir hedefin 
varlığını kontrol eder. Mode-S transpondera sahip bir hedef belirlendikten sonra, hedef 
kaveraj dışına çıkıncaya kadar roll-call sorgulama yapılır. 

2.6.8.2.3. All-Call Lockout 

Bir Mode-S radar istasyonu tarafından yapılan all-call sorgulaması, kaveraj içerisine 
girmiş yeni bir hedefin varlığını kontrol eder. Bu sorgulamada tespit edilen 24 bitlik 
transponder adresine sahip bir hava aracı tespit edildiğinde, bu transponder sorgulamayı 
yapan radar istasyonuna kilitlenir (locked out). Bundan sonra, bu radar istasyonundan 
gelen all-call sorgulamaları cevaplamaz ve sadece seçici (roll-call) sorgulamaları cevaplar. 

2.6.8.2.4. Yer İstasyonlarının Kümelenmesi 

Her bir Mode-S radar istasyonuna sabit bir sorgulayıcı kod (Bu kod IC_Interrogator 
Code, II_Interrogator Identifier Code ya da SI_Surveillance Identifier Code) tahsis edilir. 
Toplam 16 tane (0-15) kod vardır. Sorgulama yapılırken bu kod bildirilir. Mode-S radar 
istasyonu yapmış olduğu sorgulamalarda, bu “II kodu” hedef transponderlara gönderir. 
Transponder cevaplamasında, bu “II kodlu” istasyona cevap verdiğini belirtir. Bu noktada 
önemli olan, bir hedefin aynı anda aynı “II kodunu” taşıyan radar istasyonları tarafından 
sorgulanmamasıdır. 
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2.6.8.3. Mode-S Sorgulaması 

 

Mode-S transponder taşıyan bir hava 
aracı, Mode-S radar kaverajına girdiğinde, 
transponder radardan gelen all-call 
sorgulamalarını alır ve 24 bitlik adresini de 
içerecek şekilde all-call cevaplar. Bu all-call 
cevaplamanın alınmasıyla, Mode-S radar 
kaverajına giriş yapan hava aracının istikameti, 
radar istasyonuna mesafesi ve adresine ulaşılır. 
İkinci all-call sorgulamadan sonra, bu hedef 
adresi de içerecek şekilde roll-call listeye alınır. 

Hava aracı ile radar istasyonu arasında kilitlenme olur ve Mode-S radar 
kaverajında kaldığı sürece, gözetim seçici sorgulama ile devam eder. 

Uçuştan önce pilot cihazlarına uçuş planındaki çağrı adını girecek ve bütün Mode-S 
sistemlerinde çağrı adı ile görüntülenecektir.  Bu sayede hava aracı ile ilgili her türlü bilgiye 
de ulaşabilmek mümkün olacaktır. Mode-S’in iki aşaması vardır: 

2.6.8.3.1. Mode-S Birincil Gözlem (Elementary Surveillance) 
 “Temel gözetleme” olarak adlandırılan bu safhaya Belçika, Fransa, Almanya, 
Lüksembourg, Hollanda ve İsveç katılma kararı almış ve çalışmalara devam etmektedir. 
Mode-S Elementary Surveillance, hava trafik kontrolörüne şu bilgileri sağlar: 

 Her hava aracı için tek 24 bitlik ICAO adresi, 

 Çağrı adı, 

 Uçağın yerde mi havada mı olduğu bilgisi, 

 İrtifada 25 ft’lik değişiklikler sağlayacaktır. 

2.6.8.3.2. Mode-S Gelişmiş Gözlem (Enhanced Surveillance) 

 

“Geliştirilmiş gözetleme” safhasıdır. 
hava trafik kontrolörüne elementary 
surveillance fonksiyonları yanında, ek 
olarak şu fonlksiyonları sağlar: 

 Gerçek hava sürati, 

 Uçuş başı, 

 Dikey sürati, 

 Girilen uçuş seviyesi v.b. 
bilgileri sağlayacaktır. 

2.7. PSR-SSR Karşılaştırması 

Fonksiyon PSR SSR 

Çıkış Gücü Çok yüksek (1-2 MW) Düşük (1-  KW) 

Hedef Tespiti 
Pilot Aktivitesi ve/veya ekstra 
cihaza ihtiyaç yok 

Hedef aktiftir, transponder’a 
ihtiyaç vardır 

Azimuth Hassasiyeti 20 20 

Menzil Doğruluğu 300-400 m. 3-6 NM 

Ekipman Kompleksliği Yüksek Düşük 

Maliyet ve Bakım Yüksek Düşük 

Kullanım Avantajları Hedef Tespit 
Hedef Tespiti, Uçuş Seviyesi, 
Kimlik Bilgileri 
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3. OTOMATİK BAĞIMLI GÖZETİM (ADS) 

3.1. Giriş 
Mevcut sistemlerde yaşanan problemleri sıralayacak olursak; 

a. PSR ve SSR’dan gönderilen elektromanyetik dalgaların düz bir satıhta yayılması 
nedeniyle düşük irtifa, kısıtlı kaveraj, sessizlik konisi gibi problemler, 

b. PSR ve SSR antenlerinin mekanik olarak dönmesi ve dönüş hızı ile kaverajın 
bağlantılı olması nedeniyle, uzak mesafelerde yenileme hızının düşük olması gibi 
problemler, 

c. Garbling ve FRUIT problemleri,  

d. Hava aracından sınırlı bilgi elde edilmesi (Mode A/C), 

e. Toplam 4096 tane olan Mode A kodlarının yetersizliği nedeniyle tanımlamada 
yaşanan sıkıntılar, 

f. Hava sahasındaki uçuşlara ait bilgilerin hava araçları tarafından izlenememesi, 

g. Çok yüksek maliyet seçeneklerini sayabiliriz. 

3.2. ADS Nedir? 

 

“Hava aracı tarafından, bir veri hattı 
vasıtasıyla, uçaktaki seyrüsefer ve pozisyon 
gösterge sistemleri tarafından sağlanan 4 
boyutlu pozisyon, kimlik ve ihtiyaç duyulan ilave 
bilgilerin otomatik olarak gönderilmesidir.” 

ADS, tamamen hava aracında bulunan bilgi ve 
sistemlere bağlıdır. Bu durum, ADS’in diğer 
gözetleme sistemlerinden en önemli farkıdır. 
ADS için, güvenilir bir veri hattı ve (hava 
aracında) güvenilir seyrüsefer sistemlerinin 
varlığına ihtiyaç duyulur. 

 ADS’de posizyon hava aracı tarafından tespit edilerek, yer istasyonuna gönderilir. 
Radar sistemlerinde hava aracının pozisyonu radar sistemi tarafından tespit edilir. ADS; 

 Hava araçlarının yer istasyonları tarafından gözetimi, 

 Hava araçlarının, diğer hava araçları tarafından gözetimi, 

 Yerde hareket eden hava araçlarının yer istasyonları tarafından gözetimi amacıyla 
kullanılabilir. 

 ADS’de hava aracı gözetleme mesajları, pozisyon raporu olarak bilinir ve aşağıdaki 
bilgileri sağlar; 

 Hava aracı tanıtması, 

 3 boyutlu pozisyon, 

 Mesajın gönderildiği zaman, 

 Seyrüsefer sistemlerinin güvenilirliği (FOM_Figure Of Merit)  

İhtiyaç duyulan diğer bilgiler (yer sürati, hava sürati, uçuş başı, dikey sürat, bir 
sonraki rapor noktası, meteorolojik bilgi vb.) 
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ADS için mevcut olan 2 form bulunmaktadır: ADS-Contract ve ADS-Broadcast. Her 
iki formun çalışma prensipi; hava aracındaki verilerin diğer kullanıcılara veri hattı vasıtasıyla 
ulaştırılmasıdır.  

 ADS-C (Contract) 

o  Noktadan noktaya muhabere (Hava/Yer) , 

o  Mesaj dağıtımı garantisi, 

 ADS-B (Broadcast) 

o  Her noktaya yayın (Hava/Hava, Hava/Yer, Yer/Yer) 

o  Mesaj dağıtım garantisi yok. 

3.3. ADS-C (Contract) 

Uçağın yer seyrüsefer yardımcı 
istasyonlarından (VOR, DME, v.s.) 
ve/veya uydu istasyonlarından (GPS, 
GNNS) elde ettiği pozisyon bilgisini, 
muhabere uyduları veya VHF 
istasyonları vasıtasıyla hava trafik 
servis ünitelerine (ATSU) göndermesi 
ile gözetlenmesidir. 

 

Seyrüsefer esnasında, bağlı olduğu ATC ünitesine 4 durumda rapor yayınlar: 

 Demand (Talep): İlgili ATC ünitesinin isteği durumunda  

 Periyodik: Hava aracının bir ATC ünitesine bağlanması üzerine ATC ünitesi 
hava aracından temel bilgi ve opsiyonel bilgileri hangi periyotta talep ettiğini bildirir. ADS 
Sistemi de talep edilen periyotlarda bu bilgileri gönderir. 

 Event (Hadise): Hava aracının aşağıda belirtilen değerlerinde bir değişiklik 
olduğunda otomatik olarak rapor gönderilir: 

o Dikey hızdaki değişiklik, 

o Waypoint değişikliği, 

o Yoldan sapma, 

o Seviye değişikliği, 

 Emergency durum. 

Her bir ADS-C raporunda: 

 Pozisyon (koordinat ve irtifa) 

 Zaman 

 Duruma bağlı olarak diğer bilgiler yer almaktadır. 
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3.4. ADS-B (Broadcast) 

Hava ve/veya yer kullanıcılarına, talep 
edilmesi durumunda bir datalink vasıtasıyla ve 
belirli aralıklarla pozisyon, yön ve yer sürati 
gibi uçağa ait verileri yayınlayan bir gözetleme 
uygulamasıdır. 

ADS-C’de sadece noktadan noktaya hava/yer 
yayını söz konusu iken; ADS-B’de sınırsız 
kullanıcıya hava/hava, hava/yer ve yer/yer 
yayını mümkündür. Bununla birlikte TIS-B 
(Traffic Information Service) vasıtasıyla ADS-
B cihazları olmayan, SSR transponderi ile 
donatılmış hava araçlarının bilgileri yer 
istasyonundan ADS-B ile donatılmış hava 
araçlarına yayınlanmaktadır. 

 ASAS (Airborne Separation Assistance System): Hava trafik yönetimine köklü 
değişiklikler getirmesi planlanan bu sistem vasıtasıyla pilotlar, CDTI (Cockpit Display of 
Traffic Information) ekranında civarında bulunan trafiklerden haberdar olarak, ayırma 
sorumluluğunu kontrolörlerle paylaşabileceklerdir. ASAS uygulamaları 4 safhada 
değerlendirilebilir: 

 Hava trafiği hakkında bilgi sahibi olmak: Bu safhada uçuş ekibi 
civarındaki trafik hakkında bilgi sahibi olur. 

 Mesafeyi korumak: Uçuş ekibi, diğer bir trafikle arasındaki mesafeyi 
korumaya çalışır. Ayırma sorumluluğu kontrolördedir. 

 Ayırma sağlamak: Belirli durumlarda ayırma sorumluluğu uçuş ekibine 
devredilir. 

 Kendi ayırmasını sağlamak: Uçuş ekibi, civarındaki bütün trafiklerden 
arınma konusunda tam sorumludur. 

 ADS-B’nin kullanım olarak planlandığı yerlerden birisi de A-SMGCS (Gelişmiş 
Yüzey Hareketleri Yardımı ve Kontrol Sistemi)‘dir. Bu uygulamada ADS-B cihazları, hava 
araçlarının yanı sıra, pist, apron ve taksi yollarını kullanan araçlarda da bulunmaktadır. İniş 
ve kalkış yapan trafiklerin yanında, manevra sahalarında hareket eden araçlar birbirlerini 
görebildikleri gibi, kule tarafından da takip edilmektedirler. 
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4. MULTI-LATERATION (MLAT) 

 

4.1. Giriş 

Multi-Lateration, hava araçlarının SSR, SSR Mode S ve ADS-B transponderlarının 
sorgulanması neticesinde gelen sinyalin, 3 ya da daha fazla sensör tarafından işlenerek 
pozisyonunun belirlenmesi işlemidir. Sinyalin sensörlere geliş zamanı tekniğine göre hava 
aracının pozisyonu ve irtifası belirlenir. 

Bazı multi-lateration sistemleri, Mode S sorgulaması neticesinde hava aracından 
alınan bilgileri (Çağrı adı vb.) de görüntüleyebilir. 

Gözetim stratejisi 3 fonksiyonel seviyeden oluşur. Bunlar: 
 Temel Operasyon: bu operasyonda multi-lateration sistemi sinyalin geliş 

zamanına göre hava aracının pozisyonunu belirler. 
 Elementary Operasyon: temel operasyona ilave olarak, Mode S 

transponderından alınan, hava aracı çağrı adı bilgisini de kullanıma sunar. 
 Enhanced Oparasyon: Elementary operasyona ilave olarak, hava aracı 

sistemlerinden alınan bilgileri kullanır. 

4.2. MLAT  

 

Hava alanlarının yüzey hareketlerinin incelenmesinde 
kullanılan A-SMGCS sistemlerinin kullandığı bir 
gözetleme tekniğidir. Pist, taksi yolu, apron, park yeri gibi 
meydan kontrol kulesi tarafından sürekli takip edilmesi 
gereken sahalardaki hareketi her saniye yenileyerek hava 
araçları ve SSR/Mode S transponder taşıyan araçların  
pozisyonlarını belirler. Bir noktanın asgari 3 (tavsiye edilen 
sayı 4-5) sensör tarafından görülecek şekilde meydan 
civarında ihtiyaç duyulan bölgelere sensörler 
yerleştirilerek gözetim hizmeti sağlanır. 

4.3. WAM (Wide Area Multi-lateration) 

 

WAM henüz denemeleri yapılan ve bazı 
TMA’lerde kullanılan yeni bir gözetleme 
tekniğidir. Yüksek maliyetli radar sistemleri 
yerine, hava sahasının belirli bölgelerine 
kurulan sensörlerden oluşan daha düşük 
maliyetli bir sistemdir. Kullanıldığı yerlerde 
hava araçlarında herhangi bir sistem 
değişikliğine gerek duyulmamaktadır. 
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5. GÖZETİM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI 

Gözetim sistemlerinin ACC ve APP amaçlı kullanılması dışında farklı amaçlar için 
kullanıldığı yerler mevcuttur. Bunlar; 

5.1.  SMR  

 

SMR (Surface Movement Radar) 2–3 
NM kaverajında ve dönüş hızı 60 RPM'dir. 
Ground kontrol amaçlı olarak pist, taksi yolu ve 
apron üzerindeki hareketleri (hava aracı, araç 
v.b.) kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. 
PSR olarak kullanılabilir. Hedefler hakkında 
oldukça ayrıntı içerir. Hedefin araç mı, uçak mı 
olduğu, hatta belirli bir tecrübeden sonra uçak 
tipi bile anlaşılabilir.  

 

5.2.  A-SMGCS  

A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System), 
meydan kontrol kulesinde görüşün kaybolduğu özellikle düşük görüş şartlarında, gece ve 
görüş açısının yeterli olmadığı mesafelerde, hava alanı operasyonlarının emniyetli ve hızlı 
bir şekilde sürdürülmesinde büyük fayda sağlamaktadır.  

SMR’ın kullanımı yaygın olmasına rağmen bir takım zafiyetleri mevcuttur. Görüş 
alanı yetersizdir ve çok sayıda yanlış hedef oluşturmaktadır. Gelişimi durmuştur. Ancak 
gelişimi devam ettirilmekte olan A-SMGCS, dört safhada ihtiyaç duyulan fonksiyonları 
sağlayabilecektir: 

 

. 

 1. Safha: Gelişmiş gözetleme ve prosedürler 
(tanımlama, ATC müsaade ve talimatlarının hava 
araçlarına iletimi) 

 2. Safha: Gelişmiş gözetlemeye ilave olarak 
pist, tahditli bölgeler ve yakın bölgelerde emniyet ağları 
(safety nets) ve ortak prosedürler 

 3. Safha: 2. safhada ilave olarak, manevra 
sahasındaki bütün conflictlerin tespiti, kontrolörler için 
geliştirilmiş rehber ve planlama fonksiyonu 

 4. Safha: 3. safhaya ilave olarak, bütün 
conflictlerin çözümü, pilotlar ve kontrolörler için otomatik 
planlama ve rehber hizmeti 

A-SMGCS’in kullanıldığı yerlerde, SMR’ın 
yanında MLAT gözetleme tekniği de 
kullanılmaktadır. 
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5.3. PAR  

 

PAR (Precission Approach Radar) artık 
askeri amaçlar için kullanılmaktadır. Askeri adı GCA 
(Ground Controlled Approach) dir. İnişe gelen hava 
araçlarına hassas yaklaşma yaptırmak için 
kullanılmaktadır. PSR tabanlı iki antenden 
oluşmaktadır. Antenlerden birisi sağa-sola 7 
derecelik bir tarama yaparak uçağın pist merkez 
hattında olup olmadığını, diğeri yukarı aşağı 20 
derecelik bir açıyı tarayarak uçağın süzülüş hattında 
olup olmadığının takip edilmesine yarar. 
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6. GÖZETİM VERİ İŞLEME SİSTEMİ (SDPS) 

6.1. Giriş 

PSR, SSR, ADS, MLAT, WAM gibi gözetim sistemleriyle elde edilen, hava 
araçlarına ilişkin veriler bir takım işlemlerden geçer. Öncelikle gözetim sisteminin 
bulunduğu istasyonda veri toplanıp, ATC merkezinde bulunan Gözetim Veri İşleme 
Sistemi’ne (SDPS) gönderilir. SDPS tarafından hava araçlarının konumları ve her türlü bilgi 
işlenerek hava trafik kontrolörünün durum ekranında (HMI) görüntülenir. 

 

Bütün bu işlem boyunca; hava durumu, 
dağlar, yüksek binalar, kuş sürüleri gibi 
istenmeyen sinyallerin önlenmesi için bir dizi 
filtreleme işlemi uygulanır. Bir SDPS’in ana 
amacı bir hava aracına ait birden fazla 
kaynaktan gelen bilgilerin 
değerlendirilerek, o hava aracının tek bir 
hedef olarak görüntülenmesidir. 

6.2. SDPS’de yapılan işlemler 

 Radardan gelen analog sinyallerin transfer edilebilmesi için sayısallaştırılması 
gerekmektedir. Bu işlem, radar istasyonunda bulunan “plot extractor” tarafından, analog 
sinyallerin sayısal data bloklarına (plot) dönüştürülmesiyle gerçekleşir.  Plot, bir hedefe ait 
pozisyon ve ilave bilgileri içerir. SDPS, bu plot bilgilerini kullanarak hedefin o anki 
pozisyonu, ileriye dönük tahmini pozisyonu, yer sürati, hedefin önceki pozisyonları vb. 
bilgileri oluşturur. 

 

SDPS, belirlenmiş bir hava sahasındaki bütün trafiğin güvenilir hava resmini 
sağlamak ve gerekli bilgileri ilgili kullanıcılara (CFMU, AMAN sistemi, uzak TMA’ler, Askeri 
Üniteler, Safety Nets server, HMI, FDPS vb.)  ulaştırmak üzere tasarlanmış bir gözetim veri 
işleme sistemi’dir. RDPS (Radar Veri İşleme Sistemi) ya da sadece “tracker” olarak da 
adlandırılır. 
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6.3. MRT 

Tek bir radar anteninin sağlamış olduğu kaveraj teknik nedenlerle sınırlıdır. Hava 
sahasında kesintisiz radarlı hava trafik kontrol hizmeti verilebilmesi için, tek bir bölgenin 
aynı anda birden fazla gözetim sisteminin kaverajına girmesi gerekir. 

 

 MRT; aynı anda birden fazla gözetim sisteminden (PSR, SSR, ADS, MLAT 
vb.) bilgi alarak bu bilgileri işleyip radar ekranı üzerinde gösterme işlemidir. 

 

Mono Radar Tracking sistemine göre avantajları: 

 Radar antenleri üzerindeki sessizlik konisini yok eder. 

 Bir antenin kapsama sahasına girmeyen hedefler, başka bir anten tarafından 
görülebilir. 

 Hava sahasındaki bir nokta birden fazla antenin kapsama alanına gireceğinden 
daha güvenli bir hizmet verilebilir. 

 Herhangi bir antenin arızası durumunda, diğer antenlerle radar hizmetine devam 
edilebilir.  
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6.4. Veri Kaynakları 

 Primary Radarlar, 

 (Monopulse) Secondary Radarlar, 

 Combined (Primary/Secondary) Radarlar, 

 ADS-C ve ADS-B Sensörleri, 

 Uçuş Veri İşleme Sistemleri (FDPS) 

 Komşu Üniteler, 

6.5. Kullanıcılar 

6.5.1. Dahili Kullanıcılar 

 İnsan Makine Arayüzü (HMI) 
 Emniyet Ağları (Safety Nets) 
 Uçuş Veri İşleme Sistemleri (FDPS) 

6.5.2. Harici Kullanıcılar 

 Hava Savunma Sistemleri, 
 Akış Yönetimi 
 Komşu Üniteler 

6.5.3. Ülkemizdeki Radar İstasyonları 

PSR Radarları 

Radar İstasyonu Menzil (NM) 

Atatürk  60 

Esenboğa  60 

Menderes  60 

Antalya 2 60 

Milas 
Küçüksungurtepe 

60 

Dalaman 
Nuribaba 

60 

Trabzon 60 

 

 

 

 

 

MSSR&ADS-B İstasyonları 

Radar İstasyonu Menzil 
(NM) 

Test Transponder Kodları 

Mode A Mode S 

Atatürk 250 - - 

Yalova 250 0400 - 

Mira 200 4353 4BF114 

Esenboğa 250 4353 - 

Burdur Kuyutepe 250 4345 4BF11F 

Urfa Korçik 250 1032 - 

Karaman Ermenek 250 4344 4BF120 

Merzifon 250 4340 4BF118 

Batman Beşiri 250 4342 4BF121 

Akçadağ 250 4343 4BF112 

Erzurum 250 4341 4BF117 

Menderes 250 4347 4BF11B 

Akdağ 250 4350 4BF11A 

Antalya 2  250 4346 4BF116 

Dalaman  200 4354 - 

Milas Küçüksungurtepe 250 - - 

Erzincan Karadağ 250 1033 - 

Antalya 1 250 4357 4BF113 

Dalaman Nuribaba 250 4354 4BF115 

Trabzon 250 4360 4BF11C 

Trabzon ADS-B 200 - - 

Ağrı 250 4356 4BF11E 

Bozkurt 250 4355 4BF11D 

Yenibosna 250 4351 4BF119 
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Türk Hava Sahasında Radar Kaverajı 

6.6. Kullanıcıların Konfigürasyonu 

 Bir SDPS Ünitesi diğer lokal kullanıcılara LAN vasıtası ile bağlanır. SDPS gözetim 
verilerine direkt bağlantıyla ulaşır 

 

6.7. SDPS’in Fonksiyonel Yapısı 

Bir SDPS girişindeki veriler; gözetim sensörlerinden gelen ve sensör seviyesine 
bağlı olarak üretilen plot’lar ve/veya track’lardan oluşur. 3 farklı grupta işlem yapılmaktadır: 

 Tracker: Radar giriş verilerinin işlenmesi ve Track Database’de gösterilen 
hava resminin muhafaza edilmesi fonksiyonunu yerine getirir. Tracker fonksiyonu bütün 
gelen verileri işler ve hava resmi için gerekli olan sistem trackleri oluşturur. Track 
Database’de bu sistem trackleri bulunur. 

En route 
CWP’leri 

APP/TWR 
CWP’leri FDPS Emniyet 

Ağları 

Dönüştürücü 

TMCS Radar 
Fall-back 

SDPS Router 

ATC 
LAN 

Radarlar 

Uzak Kullanıcılar, 
Komşu Üniteler 
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 Server: Track bilgi servisini taşır. Kullanıcılardan gelen talepleri yönetir ve 
kullanıcılara gerekli track bilgilerini gönderir. FDPS Server’in ana fonksiyonu, Track 
Database’de bulunan bilgileri okuyarak, bu bilgilerin ilgili kullanıcılara dağıtımını 
sağlamaktır. 

 Sistem Manager: SDPS Ünitesinin yönetimini sağlar. Ayrıca 
Database’lere direkt ulaşım hakkına sahiptir. Ünite içerisinde bulunan database’ler: 

o Statik Radar Database: Radarların teknik durumları 

o Dinamik Radar Database: Sistematik hatalar 

o Coğrafi Database: İlgi hava sahası, SID, STAR, Pistler gibi track 
algoritmasının hesaplanmasında kullanılan bilgiler. 

6.8. DARD Mode 

 By-Pass Mode olarak da bilinen bu yöntem; herhangi bir MRT arızası durumunda, 
radar sensörlerinden gelen dataların DARD (Direct Access Radar Data) LAN üzerinden 
direkt olarak hava trafik kontrolörlerinin ekranlarına iletilmesi amacı ile geliştirilmiştir. LAN 
üzerinde bu şekilde sisteme bağlı bütün radar sensörlerinden gelen bilgiler mevcuttur. 
Ancak, her radar ekranı için sadece bir sensör seçilerek o sensörden gelen bilgiler 
görüntülenebilir.  Her kontrolör çalışmakta olduğu hava sahası için en uygun radar 
sensörünü seçmelidir. Her bir radar bilgisinin bir çalışma pozisyonu (CWP) tarafından 
işlenerek LAN üzerine gönderilmesi gerekir. Bu seçim, sistem kurulumu esnasında 
yapılmış olup, kontrolörler tarafından anlık değişiklik yapılabilmektedir.   
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7. RADAR EKRANLARI 

7.1. Analog Ekranlar 

 

İlk nesil radar ekranları analog biçimindedir ve 
alınan radar sinyali dijital olarak işlenmiş 
değildir. Radar anteninden gelen veriler hiçbir 
işleme tabi tutulmadan direkt olarak 
görüntülenmektedir. Herhangi bir metinsel 
bilgi (çağrı adı vb.) görüntülemek mümkün 
olmadığı gibi harita bilgisi ekran 
büyüklüğünde şeffaf bir malzemeye çizilerek 
ekran üzerine konumlandırılmaktadır. Ekran 
üzerinde sadece PSR plotları 
görüntülenmektedir. Hava aracı pozisyonları 
bir sweep tarafından güncellenmektedir. 

 

 

7.2. Sentetik Ekranlar 

 

 

Teknolojinin gelişimiyle radar bilgilerinin 
sayısallaştırılması mümkün olmuş, bu imkan 
da bir takım avantajları yanında getirmiştir. 
Hava aracı pozisyonları işlenerek radar 
pozisyon sembolleri şeklinde 
görüntülenmiştir. Bu sayede daha 
fonksiyonel, temiz ve daha fazla bilginin yer 
aldığı bir ekran ortaya çıktı. Hava aracına ait 
pozisyon sembolünün önceki pozisyonları 
görüntülenerek, hava aracının uçuş yönünün 
daha açık olarak anlaşılması mümkün hale 
getirildi. Ekranda sergilenen pozisyon 
sembolleri artık bir sweep tarafından 
güncellenmemeye başladı. 
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 SSR sorgulaması sonucunda; Mode A 
ve Mode C’den gelen transponder kodları, 
çağrı adları ve uçuş seviyesi bilgileri ekran 
üzerinde kontrolörün kullanımına 
sunulmuştur.  Radar haritaları ayrıntılı olarak 
ekran üzerinde yer almıştır.  Ayrıca belli uçuş 
seviyeleri arasındaki uçuşlar filtrelenerek, 
filtre dışında kalan başka sektörlerdeki 
uçuşların görüntülenmemesi sağlanmıştır. 
Radar posizyon sembollerinin belli bir süre 
sonrasındaki tahmini pozisyonları (speed 
vector) görüntülendi. 

7.3. Entegre Ekranlar 

 

 

En son sistemlerde, yüksek yenileme hızları ile 
çok daha yüksek çözünürlüğe sahip çok renkli 
görüntüler kullanılır. Modern bilgisayar 
ekranlarındaki gibi pencereler açılabilmekte olup, 
meteoroloji gibi dış veri kaynakları ile iletişim 
kurabilmektedir. Radar verilerinin görüntülenme-
sine ilave olarak, uçuş verilerilerinin (FDPS) 
yönetimi ve sessiz transferi (OLDI), emniyet 
ağlarına ilişkin mesajlar (STCA, APW, MSAW ve 
APM) gibi pek çok system bileşkeninin 
görüntülenmesi ve yönetilmesi mümkün olabilir. 
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8. UÇUŞ VERİ İŞLEME SİSTEMİ (FDPS) 

8.1. Giriş 

Çeşitli amaçlar için hava araçlarına ait bilgilerin elde edilmesine, kullanılmasına ve 
depolanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hava araçlarına ait uçuş planları, ATC merkezlerine 
AFTN vasıtasıyla ulaştırılır. Uçuş planları kağıt stripler üzerine el ile işlenir, hava sahasına 
giriş saatine göre sıraya dizilir, hava sahasına giriş saati yaklaştığında ise holder’lara 
yerleştirilir. Bir önceki ACC ünitesi telefon ile arayarak uçuşa ait bilgilerini (devir noktası, 
saati, SSR kodu) iletir, bu bilgiler kağıt strip üzerine işlenerek, uçuşun hava sahasına 
girmesi beklenir. Bu arada, uçuş birden fazla sektörü kat edecekse, her sektör için ayrı bir 
strip çoğaltılır. Uçuş hava sahasına girmeden herhangi bir değişiklik olması durumunda 
(seviye, saat, SSR kodu vb), bir önceki ATC tarafından tekrar aranarak “revision” verilir. 
Uçuş radar kaverajına girdiğinde, radar display’i üzerinde takip edilmeye başlanır ve pilotun 
ilk çağrısı ile tanımlanır. Bundan sonra uçuşa ait bütün bilgiler (seviye, uçuş başı, rapor 
noktası geçiş saati, vb) strip üzerine işlenir. Uçuşlara ait kağıt stripler karşılaştırılarak, 
trafiklerin birbirlerine problem teşkil edip etmeyeceği anlaşılmaya çalışılır. Uçuşun devir 
noktasına yaklaşması durumunda, bir sonraki ACC’ye uçuşa ait bilgiler iletilir. Herhangi bir 
değişiklik olması durumunda “revision” verilir. Devir noktasında uçuş, bir sonraki ATC’ye 
devredilir. Bütün bu bilgiler kağıt strip üzerine usulüne uygun olarak işlenir ve işaretlenir. 
Daha sonra bu strip, faturalama ve istatistiki bilgiler için bir takım formlara işlenir ve 
arşivlenir. 

Yukarıda bahsi geçen uzun süreç ve daha fazlası FDPS tarafından fonksiyonel 
olarak yerine getirilir.  

Kontrolör durum ekranında, RDPS ve FDPS’den gelen, trafiklere ait bilgiler birlikte 
gösterilir.  
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8.2. FDPS Ana Fonksiyonları 

 Mesaj girişi ve işlemesi, 

 Başlangıç aşaması bilgi yönetimi 

 Sistem Uçuş Planının (SFPL) oluşturulması 

 Çevre bilgilerinin kullanılması, 

 Yörünge tahmini 

 Uçuş bilgi yönetimi ve dağıtımı 

 Aktivasyon 

 Uçuş Planı hareketi 

 SSR kod atanması ve yönetimi, 

 Koordinasyon ve transfer desteği 

8.3. Uçuş Planı Veri Kaynağı 

 

Uçuş planlarının verilerinin ilk kaynağı 
hava taşıtı işleticisidir. Hava taşıtı işleticisi 
bilgileri ATS sistemlerine, içerisinde 
bulundukları ülkenin belirlenmiş kurallarına 
göre iletirler. Genel olarak bu kurallar hava 
aracının kalkış meydanının IFPS (Uçuş Planı İlk 
İşlem Entegre Sistemi) Bölgesi içerisinde ya da 
dışarısında olmasıyla ilgilidir.  
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8.3.1. Kalkış meydanı IFPS Bölgesi içerisindeyse 

 

Uçuş planlarının dağıtımının tek bir 
kaynaktan yapılması büyük önem 
taşımaktadır. Uçuş planının birden fazla 
kaynak tarafından dağıtımı yapılıyorsa, bilgi 
kaybı yaşanabilir. Aynı uçuş planlarının farklı 
sürümleri, operasyonel açıdan kabul edilemez 
durumdadır. IFPS Bölgesi içerisinden kalkış 
yapacak hava aracının uçuş bilgileri IFPS 
merkezine ulaştıktan sonra IFPS, uçuş plan 
bilgilerini IFPS Bölgesi içerisinde ve 
dışarısındaki ilgili bütün ATS merkezlerine 
ulaştırmaktadır. 

8.3.2. Kalkış meydanı IFPS Bölgesi dışarısındaysa 

 

Hava aracı IFPS Bölgesi dışından 
kalkıp, IFPS bölgesi içerisinde bir meydana 
inecekse ya da IFPS bölgesinden transit 
geçecekse, hava aracı işleticisi uçuş 
bilgilerini, IFPS Bölgesi dışındaki ATS 
merkezlerine ve IFPS’e göndermekte ve 
IFPS bölgesine gerekli dağıtımı 
yapmaktadır. 

 

8.3.3. IFPS Mesaj Kontrolü 

IFPS’e ulaşan uçuş planları sistem tarafından aşağıdaki kriterlere uygunluk 
kontrolüne tabi tutulmaktadır: 

 Uçuş plan formatı 

 Uçuş plan mantığı (ATC çevre veri bankası ile operasyonel uyum); 

- ATS yolu ve prosedürler 

- Trafik düzenleme planı 

- Hafta sonu yolları 

 Orijinal uçuş planı ile ilişkili ve IFPL’i güncelleyen ilave mesajlar (CHG, 
DLA vb) 

8.3.4. Sürekli Uçuş Planları (RPL) 

RPL’ler hava yolu işleticileri tarafından yıllık iki sezona göre (yaz, kış) hazırlanır ve 
IFPS’e gönderilir. Bütün RPL’ler, FPL’lerle birlikte AFTN üzerinden ilgili ATS merkezlerine 
ulaştırılmaktadır. 
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8.3.5. ATC Sistem Girişleri 

Bir ATC sistemi üç farklı kanaldan ATS mesajlarını alabilir: 

 AFTN bağlantısı 

 Manüel (elle) giriş 

 İki sistem (FDPS) arasında mesaj değişimi. 

8.4. AFTN Network Bağlantısı 

AFTN vasıtası ile gelen ATS mesajlarının ATS sistemine kazandırılmasının üç 
yolu bulunmaktadır: 

 Sistem AFTN’e bağlı değilse, manüel işleme, 

 Sistem AFTN’e bağlı ise, yarı otomatik işleme, 

 Sistem AFTN’e bağlı ise, otomatik işleme. 

8.4.1. Manüel İşleme 

ATS mesajları ATS merkezine AFTN vasıtasıyla gelir ve klasik Teletype 
yazıcısından çıktı alınır. Gelen ATS mesajı sisteme (FDPS) bir operatör tarafından klavye 
kullanılarak girilir. 

8.4.2. Yarı Otomatik İşleme 

 

AFTN’den gelen bütün ATS 
mesajları direkt olarak FDPS’e iletilir. 
Bütün mesajlar bir operatör tarafından 
kontrol edilir ve gerekli düzenlemeler 
yapılarak kullanım için sistem üzerindeki 
veri bankasında saklanır 

 

8.4.3. Tam Otomatik İşleme 

 
 

 

 

 

 

Bütün ATS mesajları AFTN vasıtasıyla 
FDPS’e iletilir. FDPS içerisinde kontrolü 
yapılan mesajlarda herhangi bir hata 
unsuruna rastlanması durumunda 
mesaj, düzeltilmek üzere operatöre 
görüntülenir. Operatör gerekli düzeltmeyi 
yaparak mesajı sisteme kazandırır. 
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8.5. Manüel Uçuş Planı Girişi 

Bir uçuş planı sisteme aşağıdaki durumlarda manüel olarak girilmelidir: 

 Bir pilot havada uçuş planı doldurmak istediğinde, 

 Bir uçuşa ait uçuş planının sistemde olmaması durumunda 

Birçok ATS sisteminde, Kontrolör tarafından kısa uçuş planı (çağrı adı ve SSR 
kodu) sisteme girilir, diğer gerekli bilgiler (kalkış meydanı, varış meydanı, yol, uçak tipi vb.) 
Planlama Kontrolörü tarafından tamamlanır. 

8.6. Sistem Uçuş Planı (SFPL) 

8.6.1. SFPL Safhaları 

Sisteme kazandırılan (AFTN, vb) uçuş planları sistem üzerinde depolanır ve farklı 
safhalarda işlenir. Bu safhalar genel olarak; 

8.6.1.1. Pasif Safha 

Sisteme kazandırılan uçuş planlarının uçuş planı formatı ve uçuş planı mantığı 
kontrollerinden geçtikten sonra, depolandığı safhadır. 

8.6.1.2. Bekleme Safhası 

Uçuş planını uçuşun ATC ünitesinin sahasına girmesinden ya da kalkışlar için 
motor çalıştırma saatinden belli bir süre önce kullanıma sunulduğu safhadır. 

8.6.1.3. Planlanmış Safha 

Uçuşun hava sahasına giriş bilgilerinin belirtildiği, motor çalıştırma izninin verildiği 
ya da ACT mesajının alındığı safhasıdır. 

8.6.1.4. Aktif Safha 

 Uçuşun hava sahası içerisinde olduğu (giriş ya da kalkış yaptıktan sonraki) 
safhadır.  

8.6.1.5. Bitirilmiş Safha 

Uçuşun, hava sahasını terk ettikten ya da hava sahası içerisindeki bir meydana 
iniş yaptıktan sonraki safhadır.  

8.6.2. SFPL Oluşturmak 

SFPL üç Şekilde oluşturulabilir: 

 Otomatik Olarak: Bir uçuş planının bütün bilgilerinin harici bir kaynaktan alınması 
(AFTN), 

 Manüel Giriş: Sistemde olmayan bir uçuşa ait uçuş plan bilgilerinin operatör 
tarafından sisteme girilmesi, 

 ABI/ACT Mesajları. 
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8.6.3. Uçuş Bilgi Yönetimi ve Dağıtımı 

FDPS, sistem uçuş planı (SFPL) ile ilgili bütün modifikasyonları (CHG, DLA vb.) 
işleyerek son halini depolar. Kullanıcının talebi üzerine FDPS, bir uçuşla ilgili olarak en son 
orijinal uçuş planı ile birlikte ilgili bütün mesajları görüntüleyebilir. Sistem, ilgili kullanıcıların 
SFPL statüleri yönetmesine imkan verir.  SFPL’ler önceden tanımlanmış bir süre önce 
Pasif Safha’dan, Bekleme Safhası’na geçerler ve ilk işlemin yapılacağı sektörde 
görüntülenirler. 

Uçuşun motor çalıştırma bilgisinin sisteme girilmesi, sesli koordinasyon ile uçuş 
bilgilerinin sisteme girilmesi ya da OLDI vasıtasıyla ACT mesajının alınması üzerine SFPL, 
Bekleme Safhası’ndan Planlanmış Safhaya geçer. Bu safhada uçuş ile ilgili bilgiler (zaman, 
seviye, vb.) üzerinde değişiklik yapılabilir. Sistem, uçuş planındaki bilgiler ile veri 
bankasındaki bilgileri kullanarak uçuşun, FIR ve sektörler içerisinde takip edeceği rotayı 
belirler ve sürat bilgisini kullanarak rapor noktalarına olan muhtemel süreleri hesaplar, ilgili 
sektörlere dağıtımını yapar. 

Uçuşun hava sahasındaki ilk rapor noktasını geçmesi ya da hava sahası 
içerisindeki bir meydandan kalkış yapması üzerine SFPL, Planlanmış Safha’dan Aktif 
Safha’ya geçer. SDPS’den almış olduğu yer sürati bilgisini hesaplayarak ilgili rapor 
noktalarına olan tahmini varış zamanlarını günceller. 

Uçuşun, hava sahasını terk etmesi ya da hava sahası içerisinde bir meydana iniş 
yapması durumunda SFPL Aktif Safha’dan Bitirilmiş Safha’ya geçer. 

8.7.  SSR Kod Tahsisi ve Yönetimi 

Önceden bir SSR kodu tahsis edilmiş (sesli koordinasyon ya da OLDI vasıtasıyla 
alınmış) ise, sistem bu SSR kodunu kullanır, tahsis edilmemiş ise (kalkış trafikleri vb) 
uçuşun durumuna göre veri tabanından otomatik olarak yeni bir SSR kodu tahsis eder. 
Yeni SSR kod tahsis işlemi ORCAM (Originated Region Code Assignment Method) 
kriterlerine göre yapılır.  

Önceden tahsis edilmiş SSR kodu o anda sistem tarafından kullanılmaktaysa 
sistem, kontrolörü yeni bir SSR kodu tahsis etmesi yönünde uyarır. 

8.7.1. ORCAM  

SSR transponderlarına tahsis edilebilecek kod sayısı toplam 4096’dır. Bu sayı 
bütün dünyada kullanım için yeterli değildir. 

ORCAM (Originating Region Code Assignment Method), ülkeler ve bölgeler 
arasında 4096 adet kodun en efektif ve ekonomik kullanımını hedefleyerek, trafik sayısına 
göre her FIR tarafından kullanılmak üzere kod tahsisi yapmaktadır. 

8.8. Çevre Verilerinin Kullanılması 

8.8.1. Hava Sahası Verileri 

 Hava sahası bölümleri (FIR, TMA, vb) 

 Fiksler 

 ATS yolları, SID’ler, STAR’lar 

 Coğrafik sektörler 

 Diğer hava sahası statüleri 
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8.8.2. Meteorolojik Veriler 

 Rüzgâr, 

 Sıcaklık, 

 QNH. 

8.8.3. Hava Aracı Verileri 

 Farklı irtifalardaki hava aracı performans verileri 

 Düz uçuş sürati 

 Alçalma/tırmanma varyoları 

8.8.4. Rota Hesaplaması 

 Hava aracının hava sahası ve sektör içerisinde izleyeceği rotanın 
belirlenmesi 

 Uçuş planındaki seviye bilgisine göre uçuş profilinin hesaplanması 

 Uçuş profilinin hava sahası içerisinde kullanacağı sektörlerin belirlenmesi 

8.9. Uçuş Planının Güncellenmesi 

FDPS, Gözetim Veri İşleme Sistemi’nden (SDPS) almış olduğu track datası ile 
SFPL’i güncelleştirmektedir. Güncelleştirme, hava aracının hava sahası ilk rapor noktasını 
geçmesi ya da hava sahası içerisindeki bir meydandan kalktıktan sonra radar tarafından 
tanımlanması üzerine başlar ve periyodik olarak (örn 10 sn.de bir kez), SFPL Bitirilmiş 
Safha’ya ulaşıncaya kadar devam eder.  

Sistemin, rapor noktalarına olan tahmini zamanları doğru olarak hesaplayabilmesi 
ve dolayısıyla bir sonraki ATC ünitesine gerekli OLDI mesajlarını doğru olarak 
gönderebilmesi için, uçuş planının sistem tarafından takip edilmesi ve güncellenmesi çok 
önemlidir. Hava aracının rotasının değiştirilmesi, direkt rota uygulaması gibi Kontrolör 
tarafından verilecek talimatların eş zamanlı olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde hava aracının, sistem tarafından beklenen rotasının belli bir mesafe (örn; 4 NM) 
dışına çıkması durumunda, bilgiler güncellenemeyecek ve hesaplamalar yanlış olacaktır. 

8.10. Korelasyon  

Korelasyon ya da kod-çağrı adı korelasyonu, aktif bir sistem uçuş planı ile bir radar 
track’in eşleştirilmesidir. Bir çok ATS sisteminde korelasyon otomatik olarak yapılmaktadır. 
Korelasyon sonucunda Hava Trafik Kontrolörü, ekrandaki bir track üzerinde uçuşun çağrı 
adı, çıkış noktası, uçuş seviyesi vb. bilgilerini görebilmekte, ayrıntılı uçuş planına 
ulaşabilmektedir. 
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8.10.1. Korelasyonun Amacı 

 

 Bir track’in bir uçuş planı ile korelasyonunun sağlanması SDPS ve FDPS’in bilgileri 
paylaşması sonucunu doğurur. SDPS bir track’ın çağrı adı bilgisini FDPS’den alır. FDPS 
de SDPS’den almış olduğu track bilgisi ile SFPL’de rota tahmini ve nokta tahmini zamanı 
hesaplaması yapar. Ayrıca sistem bu bilgileri STCA ve MTCD gibi fonksiyonların 
kullanımına sunar. 

SFPL’in aktif durumunda (Planlanmış Safha), sistem, korelasyon işlevi için ilgili 
track’i bulmaya çalışır. Kaveraj içerisinde SFPL’de SSR kodu belirtilmiş bir track’e 
rastladığında otomatik olarak kod/çağrı adı korelasyonunu sağlar. Eğer sistemde coğrafik 
kontrol fonksiyonu mevcut ise track’in beklenen pozisyonda olup olmadığını kontrol eder. 
Farklı bir pozisyonda, aynı SSR koduna sahip bir track olduğunda bu track’i dikkate almaz.  

8.10.2. Korelasyon İşlevi 

 Korelasyon işlevi temel olarak bütün gelişmiş FDPS’lerde aşağıdaki 
sıralamayı takip eder: 

 Uçuş Planı aktivasyonu 

 Radar Track oluşumu 

 Korelasyonu sağlanmış Uçuş Planı iptali 

 Korelasyonu sağlanmış Track iptali 

8.11.  OLDI 

OLDI (On-line Data Interchange) iki FDPS arasında, uçuşlara ilişkin bildirim, 
koordinasyon ve muhaberenin transferi işlemlerini sesli koordinasyona gerek duyulmadan, 
elektronik olarak sağlayan bir haberleşme protokolüdür. Mevcut sistemler genel olarak, 
zorunlu OLDI mesajları olan, Erken Sınır Uyarı Bilgisi Mesajı (ABI_Advance Boundary 
Information Message), Aktivasyon Mesajı (ACT_Activation Message) ve Mantıksal 
Onaylama Mesajından (LAM_Logical Acknowledgement Message) oluşmaktadır. 
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8.11.1. ABI (Advance Boundary Information/Erken Sınır Uyarı Bilgisi) 

 Bir sonraki ATC ünitesine önceden sınır bilgisi ve bu bilgiye yapılacak 
düzeltmeleri sağlar, 

 Komşu ATC ünitesi için trafik bilgilerini ve (bu bilgideki) değişikliklerini sağlar, 

 Temel uçuş planını günceller, 

 Radar tracklerinin erken korelasyonunu sağlar, 

 Kısa vadeli sektör yoğunluğu değerlendirilmesini doğru olarak sağlar, 

 Kayıp uçuş planlarının elde edilmesini sağlar. 

 Mesaj içeriği: (ABIA/B875-MON3582/A5525-EGGW-ABC/0943F330-HECA-
9/B757/M) 

8.11.2. ACT (Activate Message/Aktivasyon Mesajı) 

 Kontrolün transferinden önce mesajı alan ATC ünitesindeki temel uçuş 
bilgilerini en son bilgilerle yeniler. 

 Mesajı alan ATC ünitesindeki code/call sign korelasyonunu sağlar. 

 Mesaj içeriği (ACTA/B914-MON3582/A5525-EGGW-ABC/0945F370-HECA-
9/B757/M) 

8.11.3. REV (Revision Message/Düzeltme Mesajı) 

REV mesajı, koordinasyon değişikliğinin kontrolü devralacak ATC ünitesini 
değiştirmeyeceği durumlarda, önceden ACT mesajı ile gönderilmiş koordinasyon 
verilerindeki değişikliklerin iletilmesini sağlar. 

8.11.4. MAC (Message for Abrogation of Coordination/Koordinasyon 
İptal Mesajı) 

 MAC mesajı önceden koordinasyon ya da bildirim gönderilen ATC ünitesine 
ilgili uçuş için mesajın iptal olduğunu belirtmek için kullanılır. 

 MAC mesajı uçuş planında yapılacak yol değişikliği eğer bir sonraki ATC 
ünitesini değiştirecekse ya da kontrolü devredecek ATC ünitesinde sistemdeki uçuş planı 
iptal edilirse, kontrolü devralacak üniteye,daha önce gelen mesajı iptal etmek amacıyla 
gönderilir. 

8.11.5. PAC (Preliminary Activate Message/Başlangıç Aktivasyon 
Mesajı) 

Bir meydandan kalkış yapacak olan uçağın kalkış zamanı ile COP’a ulaşması 
arasında geçecek olan zamanın ACT mesajı iletim parametresinden daha az zaman 
olduğu durumlarda, bildirimin ve kalkış öncesi koordinasyonun yapılması için kullanılır. 

8.11.6. LAM (Logical Acknowledgement Message/Bilgilendirme Mesajı) 

 Gönderilen bir mesajın alındığı ve muhafaza edildiği bilgisinin gönderici 
üniteye bildirilmesi için bir araçtır. 

 Mesaj içeriği  (LAMB/A003A/B914) 
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9. ATC ARAÇLARI 

9.1. Giriş 

ATC Araçları, entegre ATM operasyonlarında, kontrolörlere yardımcı olarak 
ATC kapasitesini ve emniyetini artırır. ATC araçlarının amacı; iş yükünü hafifletmek için 
belirlenen saha içerisinde potansiyel problemlerin fark edilmesine ve çözümüne 
yardımcı olmaktır. 

ATC Araçları, kontrolörün trafik durumunu anlamasını (var olan ve beklenen 
trafik durumu) ve karar vermesini kolaylaştırır. ATC Araçları, kontrolörlerle HMI aracılığı 
ile haberleşir ve FDPS’den işlenmiş verileri alarak ATC’nin o andaki durumunu gösterir. 

Kapasite ve güvenlik bakımından ATC Araçları iki farklı grupta toplanabilir: 

 Birinci grup; öncelikle emniyeti artırmayı amaçlar ve buna bağlı olarak 
varolan ve olacak (yakında gelecek) olan olayları monitör eder (MONA, Safety Nets). 

 İkinci grup ise; ilk olarak kapasiteyi artırma amacıyla, kontrolörlerin özel 
durumları filtre etmesine ve planlama yapmasına yardım eder (AMAN, MTCD). 

9.2. MONA (Monitoring Aids) 

9.2.1. MONA’nın Amacı1 

Monitoring Aids (MONA) rota tahmininin (trajectory prediction) 
tamamlayıcısıdır. Sistem trafiğin beklenen rotasından sapmasını saptamak için kontrol 
altındaki tüm uçuşları monitör ederek kontrolöre yardım eder. MONA ya otomatik olarak 
rotayı yeniden hesaplar ya da HMI için aşagıdaki verileri sağlar: 

 Kontrolörü o andaki sapmalar için uyarır, 

 Kontrolörü  beklenen sapmalar için uyarır. 

9.2.2. Operasyonel İçerik  

MONA, FDPS’den elde ettiği uçuş bilgisini sistemdeki rota ile karşılaştırır. 
Eğer hava aracı, sistemdeki rotasından belli bir parametre kadar (Yanlamasına 2 NM, 
uzunlamasına 4 NM) sapma göstermişse, o zaman MONA ya kontrolöre ikaz üreterek 
önlem almasını sağlar ya da kontrolör yeni bir rota girmişse o andaki pozisyonuna ve 
performansına göre yeniden hesaplama yapar.  İkazlar aşağıdaki durumlarda üretilir: 

 

 

 

 

                                                 
1 MONA kontrol altındaki tüm hava araçlarından, FDPS aracılığı ile planlanmış ve gözlenmiş bilgileri alır ve 
HMI aracılığı ile kontrolöre uyarı ya da hatırlatma gönderilmesini sağlar. Kontrolörün sisteme tüm bilgileri 
girmesi, fonksiyonların doğru çalışması açısından çok önemlidir. 
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 Sistem rotasından yatay olarak sapan uçuş için; Uçuşun beklenen 
pozisyonundan belirlenmiş parametreyi aşan bir sapma görüldüğünde (7 NM) 

 Müsaade seviyesinden irtifa olarak sapan uçuş için; Alçalan, tırmanan 
ya da düz uçuşlar için parametrede belirlenen değer aşıldığında (örn 300 ft) 

 Seviyesini muhtemelen tutamayacak hava aracı için (level bust); 

 Beklenen manevrasını yapmayan uçuş için; Belli bir uçuş seviyesine 
tırmanmaya/alçalmaya müsaade edilmiş uçuşun beklenen manevrasına belli bir süre 
içerisinde başlamadığı durumda (örn 15 sn), 

 Beklenenle aynı performansı gösteremeyen uçuş için; 

 Uçuşun sistem rotası koordinasyon kriterlerini yerine getiremezse; 

 Saha sürat tahdidi aşılmışsa; 

9.3. Emniyet Ağları (Safety Nets) 

9.3.1. Giriş 

Öncelikli olarak gözetim verisine dayanan ve tehlikenin gerçekleşmesinden 
kısa süre önce hava trafik kontrolörlerini ikaz eden yer sistemleridir. Bu nedenle de 
tahmin ve uyarı için 2 dk ve ya daha az bir süre kullanır. Emniyet Ağları kontrolörü 
aşağıdaki tehlikeli durumlar için uyarır: 

 Kısa Vade Çatışma İkazı (STCA_ Short Term Conflict Alert): Kontrolörü, 
hava araçları arasındaki potansiyel conflict’ler için uyarır. 

 Asgari Güvenli İrtifa İkazı (MSAW_Minimum Safe Altitude Warning): Bir 
hava aracı irtifasının, bulunduğu bölgede ya da bir süre sonra yere göre belli bir 
parametreden daha yakın olduğunda Kontrolöre ikaz üretir. 

 Saha Yakınlık İkazı (APW_Area Proximity Warning): Kontrolörü bir uçağın 
korunmuş (yasak, tahditli, notamlı vb) hava sahasına girdiğini veya girmekte olduğu 
konusunda uyarır. 

 Yaklaşma Uygunluk İkazı (APM_Approach Path Monitoring): ILS 
yaklaşması yapan bir hava aracının pist merkez hattı ya da süzülüş açısından belli bir 
parametre kadar saptığı durumlarda ikaz üretir. 

9.3.2. Emniyet Ağlarının Amacı 

Kontrolörü, potansiyel tehlikeli durumlar olacağı konusunda ve durumu 
çözecek talimatları vermesini sağlayacak şekilde; pilotu da, uygun kaçınma yapması 
için zaman tanıyacak bir süre önce ikaz etmek, emniyet ağlarının amacıdır. İkazın 
süresi, hadiseden 2 dk ya da daha az süre öncesidir. Bu süre 2 dk’dan fazla olamaz. Bu 
sürenin uzun olması emniyeti artırır, ancak sahte alarm sayısı da artar; sürenin kısa 
tutulması durumunda ise sahte alarm sayısı azalır, ancak hava trafik kontrolörüne 
hadiseyi önlemesi için yeterli zaman kalmaz. Emniyet Ağları,  insan hatasından 
kaynaklanan potansiyel riskleri azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Emniyet ağlarının amacı ATC kapasitesini artırmak değildir. Emniyet ağları 
kontrolörlere, trafikleri çarpışma yaratacak durumlardan kaçındırmak, kontrollü hava 
araçlarının yer ve hava sahası ihlallerini önlemek amacıyla yardımcı olur. Her bir hava 
aracı için, sonraki/takip eden süre içindeki tahmin edilen rotası boyunca  (yani uçağın 2 
dk içerisinde eğer bu rotada gitmeye devam ederse tehlike yaratacak bir durum içine 
gireceğini)  belirler ve kontrolörü çözülmesi gereken bu durumlar hakkında uyarır. 
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Emniyet ağlarının ana kaynağı gözetim bilgisidir. Hava aracı kimliği gibi 
bilgiler Emniyet Ağlarının nasıl ve nerede çalıştığını kararlaştıracak çeşitli parametreleri 
de içerir. 

9.3.3. Emniyet Ağlarının Çevre Verisi 

Emniyet ağları, STCA, MSAW, APW ve APM ikazı gerektiren durumlarda 
sağlıklı bir şekilde ikaz üretebilmek için SDPS ve FDPS’den bilgi alır.   SDPS hava aracı 
ile ilgili gözetim verisini, FDPS de uçuş bilgisi ve coğrafik bilgileri, HMI Kontrolörün 
planlamasını sağlar. Emniyet ağları aynı zamanda süpervizörün sisteme girdiği bilgileri 
de kullanır. İkazlar, sistemin yapısına göre en azından, hadisenin meydana geldiği 
sektörün kontrolörüne ve duruma göre süpervizör pozisyonunda görülecektir. 

Emniyet ağları uçağın tahmin edilen uçuş rotasını kullanır. Bundan dolayı da 
bazen kontrolörün dikkat etmesini gerektirmeyen durumları da ikaz eder. Emniyet 
ağlarının tam çalışmasını kabul etmek demek meydana gelecek gereksiz ikazların da 
olacağını kabul etmek olacaktır.  

Bazı durumlarda, emniyet ağları’nın gerçek tehlike oluşturacak durumları 
kontrolöre ikaz etmemesi ile de karşılaşılabilir. Sistem tahmini, hava aracının 
yapabileceği manevraları da dikkate alır. Hava aracının “conflict” yaratacak ani 
manevraları da ikazı tetikleyebilir. Bu nedenle emniyet ağları’nın kurulumunda en önemli 
nokta,  hava sahasının iyi şekilde optimize edilmesidir. Optimizasyonun amacı, 
olabilecek gerçek conflict’lerin tümünü belirleyebilmek ve gereksiz verilebilecek olan 
ikazları da en aza indirmektir. 

Emniyet ağları hangi hava araçlarının işleme tabi tutulacağını gösteren 
bilgilere ihtiyaç duyar. Bu, uygun SSR kodların kullanımıyla elde edilebilir. Emniyet 
ağları aynı zamanda gerçek QNH değerine de ihtiyaç duyar. 

9.3.4. STCA 

  

STCA, trafikler arasındaki conflict’leri 
ikaz etmeyi amaçlar. İki hava aracının tahmin 
edilen rotalarını ya da o andaki yakınlıklarını 
baz alarak, uçuş rotalarını denetler ve conflict’i 
saptar.  

Hava sahası belli bölgelere ayrılır. 
Her bölge için asgari ayırma değeri ve ayırma 
değerinin altına düştüğünde, ne kadar süre 
önce (look ahead time) ikaz üretileceği 
parametreleri girilir.  

 

Emniyeti artıracak ve gereksiz ikazları azaltacak ayarlar yapılır. Sadece 
tanımlanmış IFR uçuşlar ile diğer hedefler (IFR, VFR, MIL, tanımsız vb.) arasında ikaz 
üretecek şekilde parametre değişiklikleri yapılabilir. 
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9.3.5. MSAW 

 

MSAW kontrolörü, bir hava aracı yere 
yakın kabul edilen bir seviyede veya o 
seviyeye doğru uçmakta olduğu konusunda 
uyarır. Hava aracı alçalırken ya da düz uçuşta 
ise yüksek maniaların olduğu yere doğru 
uçarken oluşur. 

9.3.6. APW  

 

APW, kontrolörü, bir hava aracının 
girmemesi gereken tanımlanmış bir hava 
sahasına girdiğinde ya da girmek üzere 
olduğunda bilgilendirir. Giriş yapılan alan 
yatay, dikey veya her iki şekilde girişe izin 
verilmeyen bir hava sahası olabilir. 

APW, hava aracı sahaya doğru ya 
da o sahanın seviyesine doğru uçmakta ise 
ikaz üretir. Bu sahanın üstünde altında ya da 
çevresinden dolaşan hedefler için ikaz 
üretmez. 

9.3.7. APM 

 

APM kontrolörü, ILS 
yaklaşması yaptığı belirtilen bir hava 
aracının, pist merkez hattı ve süzülüş 
hattınının belli bir parametre kadar dışına 
çıktığında ikaz eder. Yaklaşma hattı bir 
koni olarak tanımlanır. 
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9.4. Orta Vade Çatışma Tespiti (MTCD) 

MTCD, planlama kontrolörünü ikaz eden ve önlem alması için zaman tanıyan 
orta vadeli (20-30 dk.) bir sistemdir.  Trafiklerin hava sahasında ya da sektörde 
izleyeceği rotayı (FDPS vasıtasıyla) ve uçağın uçuş seviyesi ile yer süratini (SDPS 
vasıtasıyla) göz önüne alarak, başka bir hava aracı ile (belirli limitler dahilinde) yakın 
geçmesi ihtimali durumunda planlama kontrolörü ekranında ikaz verir. Planlama 
kontrolörü, gerekli plan değişikliklerini ve koordinasyonları yaparak hava araçları 
sektöre girmeden problemi çözer. Bu mümkün görünmüyorsa, sektör içinde bir 
planlama yapar (seviye değişikliği, direkt rota, vektör vb.) ve executive kontrolöre 
planlamasını bildirir. Executive kontrolör de yapılmış olan planlamayı uygular. 
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9.5. Arrival MANager (AMAN) 

 

 Trafik yükü fazla olan hava 
limanlarında kullanılan bir fonksiyon olup; 
inişe gelen trafiklerin sıralanmasında ve 
aralarında gerekli olan ayırmaların tesis 
edilmesinde yaklaşma kontrolörüne yardımcı 
olan bir dizi fonksiyondan meydana 
gelmektedir. Etiket üzerinde, hava aracının 
inişteki sıralaması yer alır. Ayrıca bir pencere 
üzerinde de hava araçlarının iniş sıralaması 
ve her hangi bir gecikmenin olup olmayacağı 
yer alır. 

  

 AMAN tarafından belirlenen sıralama bir tavsiye niteliğindedir. Görevli kontrolör, 
sıralamada dilediği gibi değişiklik yapar ve bu değişikliği sisteme girer. Sistem bu 
değişikliği göz önüne alarak sıralamayı yeniden yapar. 
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10. KONTROLÖR PİLOT VERİ YOLU MUHABERESİ (CPDLC) 

CPDLC kontrolör pilot arasında, kontrolör çalışma pozisyonu (CWP) ile hava 
aracındaki FMS kullanılarak hava/yer muhaberesi yapmalarını sağlayan bir veri yolu 
(data link) sistemidir. CPDLC geleneksel radyo muhaberesinde kullanılan talep, talimat 
ya da müsaadelerin veri yolu vasıtasıyla yapılmasını sağlamaktadır. Kullanılmasındaki 
en önemli amaç; frekans yoğunluğunu azaltmasının yanında kontrolör ve pilot 
arasındaki yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması ile iş yükünün azaltılmasını 
sağlayarak hava trafik emniyetini artırmaktır. Asıl amaç tüm hava/yer muhaberesinin 
veri yolu üzerinden yapılmasını sağlamak değil, rutin işlemlerin (frekans 
değişikliği vb.) veri yolu vasıtasıyla iletilmesini sağlamaktır. Sesli muhabere her 
zaman için kullanılmaya devam edecektir. 

CPDLC’nin kullanımı, pilotun yer sistemlerine bağlanması ile mümkün 
olmakta olup, bu aşamada bağlanma kararı pilotlara bırakılmıştır. Hava aracı CPDLC 
için hazır olduğunda, bu durum CWP’de açık olarak belirlenmekte olup, kontrolör bu 
hava aracı ile veri yolu kullanarak muhabere sağlayabilecektir. Aşağıdaki mesajlar 
CPDLC kullanarak hava aracına iletilebilmektedir: 

 Mikrofonun takılı kalıp kalmadığının kontrolü, 

 Bir uçuş seviyesine tırman/alçal/muhafaza et, 

 Bir uçuş başına dön, 

 Frekans değişikliği (en çok kullanılan) 

 (belirtilen noktaya) direkt uç, 

 SSR kod değişikliği, 

 Tanıtma gönder, 

 Uçuş mürettebatı taleplerine cevaplar… 

Hava aracında CPDLC donanımı ve yazılımı mevcut ise, veri yolu muhaberesi 
mümkün olabilir. Hava aracı uçuş ekibi FMS aracılığı ile CPDLC mesajlarını alıp 
gönderebilmektedir. Pilot otomatik ya da manuel olarak (ATC ünitesinin dört basamaklı 
kodunu girerek) yer istasyonuna bağlanır ve veri yolu muhaberesi başlatılır.  

 

ATC’den bir sayısal mesaj 
alındığında; kokpitte görüntülü ve/veya 
sesli mesaj oluşur. 2 dk içerisinde pilotun 
bu mesajı cevaplaması gerekir. Yapılan 
gözlemler pilotların ortalama 20-30 sn 
içerisinde cevapladığını göstermektedir. 
Bu durumda acil uygulanması istenilen 
talimatların sesli olarak iletilmesi 
gerektirmektedir 
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CPDLC’nin ATC’de kullanımında, sistem genelde kontrolör 
çalışma pozisyonu (CWP) arayüzüne (HMI) entegre olarak 
çalışır. Tüm mesaj alış verişi durum ekranında, önceden 
tanımlanmış menüler aracılığı ile yapılır. Ayrıca mesajların 
önceliğinin anlaşılması için farklı renkler kullanılabilir. CPDLC 
donanımı olan hava araçları, farklı pozisyon sembolleri ile 
görüntülenir. Yandaki ve aşağıdaki resimlerde, CWP’lerde 
CPDLC mesajlarına ait örnek menü ve pencereler görülmektedir 

 

 

Yukarıda bahsi geçen, CPDLC’nin kullanım avantajlarına ilave olarak, bir sektördeki iş 
yükünün Uygulama (EXC) ve Planlama (PLN) kontrolörleri arasında paylaşılması da 
sağlanabilir. Uygulama kontrolörü radyo frekanslarını kullanırken, Planlama kontrolörü 
bazı mesajları (frekans değişikliği vb.) CPDLC vasıtasıyla gönderebilir. 

 
Boeing 777 FMS’inde CPDLC mesajının görüntülenmesi 
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11. HAVA ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ (ACAS & TCAS)  

11.1. Giriş 
Hava Çarpışmalarını Önleyici Sistem (ACAS) II (TCAS II olarak da 

adlandırılabilir), hava çarpışmalarını önlemek için kullanılan ve ATC’den bağımsız 
olarak çalışan bir uçuş sistemidir.  

Hava sahasında ACAS, etrafındaki ATC transponderlerini takip eder. Eğer 
sistem çarpışma ihtimali hesaplarsa Kaçınma İkazı (RA) üretir ve pilot dikey süratini 
gerektiği şekilde ayarlayarak çarpışmayı önler. Yaşanan tecrübeler, ACAS tarafından 
üretilen RA’ların doğru olarak uygulandığında, çarpışma riskinin büyük oranda azaldığını 
göstermektedir. 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 19 yolcu kapasitesinden ya da azami kalkış 
ağırlığı 5.700 kg’dan fazla olan türbin motorlu ve sabit kanatlı tüm sivil hava araçları 
ACAS II taşımak ve kullanmak zorundadır.. 

ICAO Annex 10’nun (Cilt 4) Ekim 2010 baskısında, 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren üretilen hava araçlarında; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise tüm ACAS II 
ünitelerinin versiyon 7.1 ile değiştirilmesi zorunlu olmuştur. 

Aralık 2011’de Avrupa Komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda, 
Avrupa Birliği Hava Sahasında 1 Mart 2012 tarihinden itibaren üretilen hava araçlarında; 
1 Aralık 2015 tarihinden itibaren ise tüm hava araçlarındaki ACAS II ünitelerinin versiyon 
7.1 ile değiştirilmesi zorunlu tutulmuştur. 

11.2. ACAS ve TCAS 

Halihazırda, TCAS II, ICAO ACAS standartlarını karşılayabilen tek uygulamadır. 
Bu nedenle “ACAS II” terimi standartlar ve yapıyı temsil ederken, “TCAS II” terimi ise 
kullanılan cihaz uygulamasını temsil etmektedir. Her iki terim de birbirlerinin yerine 
kullanılabilmektedir. 

11.3. Tarihçe 

Bütün dünyada hava trafiği büyük bir hızla artmaktadır. Buna paralel olarak hava 
trafik kontrol sistemleri de her gün modernleşmekte ve havadaki güvenliği arttırmaktadır. 
Bütün bu gelişmelere ve ATC sistemlerindeki güvenlik fonksiyonlarına (STCA, MTCD, 
vb) rağmen asgari düzeye inmiş olsa da havadaki çarpışma riski devam etmektedir. 
1950’lerin başlarında havadaki çarpışmaları önlemede son çare olarak başvurulmak 
üzere hava çarpışmalarını önleme sistemleri üzerinde çalışmalar başlamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen çarpışma serisi bu yöndeki 
çalışmaları hızlandırmıştır. Bu kazalar; 

 1956’da Grand Canyon üzerinde iki yolcu uçağının çarpışması, havayolu 
şirketleri ile havacılık otoritelerinin sistem üzerindeki çalışmalarının hızlanmasını 
sağlamıştır. 

 1978’de San Diego üzerinde bir yolcu uçağı ile küçük bir uçağın 
çarpışmasından 3 yıl sonra FAA (Federal Aviation Administration) tarafından TCAS 
(Traffic Alert and Collision Avoidance System) geliştirilmiştir. 

 Son olarak 1986’da Cerritos üzerinde meydana gelen DC-9 tipi bir uçakla 
özel bir uçağın çarpışması sonucunda, 1989’dan itibaren Amerikan hava sahasında bazı 
kategorideki Amerikan ve yabancı uçakların TCAS cihazı taşıması ve kullanılması 
zorunlu hale getirilmiştir. 
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TCAS konusundaki bütün bu çalışmalara paralel olarak 1980’lerin başında ICAO 
da, ACAS (Airborne Collision Avoidance System) konusunda standartlar geliştirmeye 
başlamıştır.  

11.4. ACAS Prensipleri 
Hava çarpışmalarını ya da çarpışma durumlarını önlemede son çare olarak 

kullanılmak ve havadaki güvenliği arttırmak için dizayn edilmiş olan ACAS, herhangi 
bir çarpışma riski görüldüğünde pilotlara dikey olarak kaçınmalar tavsiye ederek 
çarpışmayı önlemede kullanılır.  Pilotun bir müdahalesi olmadan bir hava aracı kendi 
kendine tırmanamaz ya da alçalamaz. 

Özerk bir yapıya sahip olan TCAS cihazı, hava aracındaki seyrüsefer 
sistemlerinden ve hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılan yer cihazlarından 
bağımsız olarak çalışacak şekilde dizayn edilmiştir.  

Hava aracındaki antenler vasıtasıyla TCAS cihazı, civarındaki bütün ICAO 
standartlarındaki transponder’ları sorgular. Gelen bilgiler temel alınarak sistem, “slant 
range”, irtifa ve uçuş yönünü (bearing) hesaplar. 

ACAS’ın asıl özelliği, mesafeye göre değil zamana göre ikazlar üretmesidir. 
Sorgulama sonunda alınan cevaplar doğrultusunda ACAS, ilgili trafikle çarpışma 
noktasına (CPA) olan zamanı hesaplar. Bu zaman değeri, ACAS ikazlarının 
tetiklenmesinin asıl parametresidir.  

ACAS iki çeşit ikaz üretir: 

 Trafik İkazı (TA-Traffic Advisories) : Diğer trafiklerle ilgili olarak pilotu 
ikaz eder ve potansiyel bir kaçınma tavsiyesine hazır olmasını sağlar. 

 Kaçınma İkazı (RA-Resolution Advisories) : Pilota dikey olarak 
kaçınmalar yapmasını sağlar. Eğer ilgili trafikte de çalışır durumda ACAS varsa, her 
iki hava aracı da Mode-S datalink vasıtasıyla koordineli kaçınma yapar. Bu fonksiyon 
pilotların kendilerine ACAS II tarafından iletilen kaçınma ikazlarına (RA) mümkün 
olduğunca uymalarının önemini ortaya çıkarmaktadır. 

ACAS resmi olarak 11 Kasım 1993 tarihinde ICAO tarafından 
tanımlanmıştır ve Annex 2’de yer almıştır. Kullanımı ile ilgili kurallar PANS-OPS (Doc 
8168) ve PANS-ATM (Doc 4444) dokümanlarına girmiştir. Kasım 1995’de ACAS II 
standartları kabul edilmiş ve ICAO Annex 10 cilt 4’te yayınlanmıştır. 2006 yılında da 
ICAO Doc9863’ü (ACAS Manual) yayınlamıştır. 

11.5. ACAS II’nin Gelişimi 

1981 yılında FAA tarafından başlatılan TCAS çalışmaları sonucu aynı yıl 
TCAS v6.0 bazı yolcu uçaklarına tesis edildi. 

1993 yılında üretilen TCAS II v6.04a da düşük irtifalarda ve seviye taşması 
konusunda problemler çıkartıyordu. 

1999 yılından itibaren TCAS II v7.0 üretilerek TCAS’ın güvenilirliği 
arttırılmış oldu.  

11.6. TCAS II Versiyon 7.1 

TCAS II versiyon 7.0’a göre, TCAS mantığını geliştirmek üzere iki 
değişiklik yapılmıştır. 
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11.6.1. “Level Off” RA 

Yaşanan ACAS hadiseleri, pilotların 
“Adjust vertical speed, adjust” RA’larını doğru 
olarak uygulayamadıklarını ortaya koymuştur. Bu 
hadiselerde, pilotlar dikey süratlerini düşürmeleri 
gerekirken, artırdıkları görülmüştür. Sonuç olarak 
da bir örneği şekilde görüldüğü üzere, daha 
tehlikeli hadiseler ortaya çıkmıştır. “Adjust vertical 
speed, adjust” RA, sadece sesli ikaz olup, pilotun 
uygulaması gereken manevrayı açık olarak 
belirtmemekte olup, pilotun ACAS tarafından 
uygulanması beklenen manevra için dikey sürat 
göstergesini takip etmesi gerekir.  

 

 

Uçuşta dikey sürat göstergesinde, 
duruma farklı manevralar 
beklenmektedir göre (0 ft/min, 500 
ft/min,  1000 ft/min, 2000 ft/min). 

Bahsi geçen karma-şıklığın 
önlenmesi için,TCAS II v7.1’de 
“Level Off” RA sesli ikazı çıkmakta 
olup, pilotlardan düz geçmeleri 
beklenmektedir. 

11.6.2. Geliştirilmiş Ters Yönde Manevra Mantığı 

Aslında TCAS II v7.0’da ters yönde manevra mantığı (örn. “Climb, Climb 
Now” ve “Descent, Descent Now”) bulunmaktadır. Ters yönde manevra mantığında; 
alçalma ya da tırmanma yönünde kaçınma yapan bir TCAS II v7.0, tehdit oluşturan 
trafiğin de aynı yönde kaçınma yaptığını tespit ederse, yapmış olduğu kaçınmanın 
aksi yönünde manevra yapmasıdır. TCAS II v7.0 ilk kullanılmaya başladığında, aynı 
yönde kaçınma yapan hava araçlarının irtifaları arasındaki fark 100 ft’ten az ise bu 
fonksiyonun devreye girmediği ortaya çıktı. Bir çok hava hadisesinin yanında, 2001 
yılında yaşanan Yaizu2 (Japonya) hadisesi ve 2002 yılında yaşanan Überlingen3 
(Almanya) kazaları bu fonksiyonun düzgün çalışmadığını gösterdi. 

  

                                                 
2 DC-10 ve Boeing 747 arasında meydana gelen çok ciddi hava hadisesinde; her iki hava aracı da TCAS RA 
almış, ancak B747’nin pilotu, kontrolör tarafından kendilerine verilen talimatı uygulayarak TCAS RA’nin ters 
yönünde manevra yapmıştır. Trafikler birbirlerine çok yakınlaştığında, pilotlar göz temasına dayalı olarak çok 
sert bir manevra ile çarpışmayı son anda engellemişlerse de 100 yolcu olaydan yaralanarak kurtulmuştur. 

3 Tupolev 154 ve Boeing 757 arasında meydana gelen kazada; hava araçlarının TCAS RA aldığından bilgisi 
olmayan kontrolör, tırmanma yönünda TCAS RA alan Tupolev’e alçalma talimatı vermiş, Tupolov’in pilotu 
TCAS’ın ters yönünde menavra yapmış ve meydana gelen kazada 71 kişi ölmüştür.  
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 TCAS II v7.1’de, beklenenin tersi yönünde hareket eden hava aracı söz 
konusu olduğu durumlar için ters yönde manevra mantığı geliştirilmiştir. Her iki hava 
aracının koordineli olarak dikey yönde kaçınma yapması durumunda, hava 
araçlarının birisinin pilotu, TCAS RA’yi uygulaması zorunlu olmasına rağmen, ters 
yönde bir kaçınma yapması durumunda, TCAS cihazı bu yanlış manevrayı tespit 
ederek gerekirse yapmakta olunan manevranın tersi yönünde TCAS RA üretecektir. 

 

 

11.7. TCAS II Taşıma Zorunluluğunun tarihçesi 

TCAS II’nin taşınması ilk olarak ABD Hava Sahası’nda; 30 Aralık 1993 
tarihinde, 30 yolcu kapasitesinden fazla sabit kanatlı ve türbin motorlu sivil hava 
araçları için zorunlu olmuştur. Bu zorunluluktan sonra diğer hava sahalarında zorunlu 
olmamasına rağmen, bazı hava yolu şirketlerinin TCAS cihazını özellikle uzun mesafe 
hava araçlarına tesis etmesi, hava trafik emniyetinin artışına olumlu olarak 
yansımıştır. 

1995 yılında EUROCONTROL Yönetim Komitesi, EATCHIP projesi 
kapsamında, ACAS II’nin Avrupa’da taşınmasının zorunlu hale getirilmesi hususunda 
karar almıştır. Bu karara göre; 

 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren azami kalkış ağırlığı 15.000 kg’dan 
fazla ya da 30 yolcu kapasitesinden fazla sabit kanatlı ve türbin motorlu hava araçları 
için, 

 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren de azami kalkış ağırlığı 5.700 kg’dan 
fazla ya da 19 yolcu kapasitesinden fazla sabit kanatlı ve türbin motorlu hava araçları 
için zorunlu hale getirilmiştir. 

ICAO Annex 10’nun (Cilt 4) Ekim 2010 baskısında 1 Ocak 2014 tarihinden 
itibaren üretilen yeni hava araçlarının, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ise tüm hava 
araçlarındaki ACAS II ünitelerinin versiyon 7.1 ile değiştirilmesi zorunlu olmuştur. 

Aralık 2011’de Avrupa Komisyonu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 
Avrupa Birliği Hava Sahası’nda 1 Mart 2012 tarihinden itibaren üretilen hava 
araçlarında ve 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren ise tüm hava araçlarındaki ACAS II 
ünitelerinin versiyon 7.1 ile değiştirilmesi zorunlu tutulmuştur. 
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11.8. TCAS II’nin Teknik Yapısı 

 

 

Uçuş Bilgi Bilgisayarı (ADC_Air Data Computer): hava sahasını tarar. 
İlgili trafikleri tespit eder, tehlike durumunda gerekli manevrayı belirleyecek ikazlar 
üretir. 

TCAS/transponder Kontrol Paneli: Pilot tarafından, kontrol panelinden 
set edilmektedir. 

 “stand-by” konumu: TCAS kapalı. Bu  konumda TCAS herhangi bir 
sorgulama yapmaz, transponder ise sadece discrete sorgulamaları 
cevaplar. 

 Transponder: Mode S transponder tam fonksiyon çalışır ve yer 
istasyonları ile diğer hava araçlarından gelen TCAS sorgulamalarını 
cevaplar. TCAS “stand-by” konumunda kalmaya devam eder. 

 “TA-only” konumu: Sadece trafik ikazı üretir. Mode S transponder 
tam fonksiyon çalışır. TCAS RA oluşmaz. 

 “Automatic” ya da “TA/RA” konumu: Normal TCAS operasyonu. 
Mode S transponder tam fonksiyon çalışır. TCAS sorgulaması yapar 
ve gerektiğinde TA yada RA oluşur. 

TCAS Antenleri: Uçağın üstünde ve altında bulunan 2 antenden oluşur. 
Transponder antenlerinden bağımsızdır. SSR ile aynı frekanslarda sorgulama (1030 
MHz.) ve cevaplama (1090 MHz.) yapmaktadır. 90 derecelik sorgulama yapılır. 
Civardaki transponderlerden gelen cevaplama sinyalleri TCAS II ünitesine gönderilir.  

TCAS ANTENİ 
MODE S 

ANTENİ 

MODE S 

ÜNİTESİ 

TCAS II 

ÜNİTESİ 

UÇUŞ BİLGİ 

 BİLGİSAYARI 

 (ADC) 

RADAR 

 ALTİMETRESİ  

TCAS ANTENİ 
MODE S 

ANTENİ 

TCAS + SSR 

KONTROL PANELİ 

UÇUŞ YA DA TCAS 
KONTROL PANELİ 

SESLİ İKAZ 

 SİSTEMİ 

 
kOORDİNASYON 

& ENGELLEME 

RADAR ALTIMETRE 

ANTENİ 
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Mode-S Anteni ve Ünitesi ile bağlantı: Mode-S ünitesine sahip diğer 
trafikle koordinasyonlu olarak kaçınmada kullanılır. 

Altimetre ile bağlantı: Uçağın gerçek irtifasını uçuş bilgi bilgisayarına 
aktarır. 

Radar Altimetresi ile bağlantı: Bir yandan yere çok yakınken gereksiz 
RA’ları önlemek, diğer yandan yerdeki trafiklerin belirlenmesi amacıyla kullanılır. 

Hoparlör: Sesli ikaz için kullanılır. 

Ekran: TCAS bilgilerini görüntüler. 

11.9. Uçuş Displaylerinde TCAS İkazlarının Gösterimi 

11.9.1. Trafik Gösterimi 

Uçuş displaylerinde TCAS’a sahip hava aracının pozisyonuna göre 
yakındaki trafiklerin görüntülenmesi sağlanır. Görüntü, diğer hava araçlarının 
transponderlerinden gelen sinyallere göre, kendi hava aracına göre dikey ve yatay 
pozisyonu şeklindedir.  

Görüntüde, civardaki hava araçlarının yakınlığı ile TA ve RA statüleri de 
belirtilmektedir. Trafik gösteriminin öncelikli amacı; uçuş ekibinin transponder taşıyan 
hava araçlarından görsel olarak bilgi sahibi olmasıdır. Ayrıca, uçuş ekibinin emniyetli 
olarak görevlerini yapmalarının yanında, TCAS RA durumunda manevra 
yapabilmeleri için yeterli zamanı sağlanmasına yardımcı olur. 

 

Diğer yandan, pilotlar içinde bulundukları hava sahasının yoğunluğuna 
göre; görüntülemek istedikleri farklı mesafeleri ve irtifa bantlarını seçebilirler. Aşağıda 
iki faklı TCAS gösterge cihazında trafiklerin görüntülenmesi yer almaktadır. 

 

  IVSI     EFIS 
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11.9.2. Trafik Sembolleri ve Anlamları 

TCAS trafik displayinde; pilotların durumu daha 
kolay yorumlayabilmesi için renk ve şekiller kullanılmaktadır. 
Zemin rengi siyahtır.  

Kendi hava aracı beyaz renkli uçak yada üçgen 
şeklindedir. Kendi hava aracın display üzerindeki yeri 
kullanılan displaye göre farklılık göstermektedir. 

Hedefler (civardaki hava araçları) tehlike 
statülerine göre farklı semboller ve renklerde 
görüntülenmektedir: 

 İçi Boş Açık Mavi veya Beyaz Eşkenar 
Dörtgen4- diğer trafik, 

 İçi Dolu Açık Mavi veya Beyaz eşkenar 
dörtgen-yakın trafik, 

 İçi Dolu Sarı veya Koyu Sarı Daire- TCAS 
TA’ya sebep olan trafik, 

 İçi Dolu Kırmızı Kare- TCAS RA’ya sebep olan 
trafik.   

Trafik Sembol ve 

renkleri 

Kendi hava aracına göre 6NM ve 1200 ft içerisinde yer alan trafikler, “yakın 
trafik” olarak adlandırılmakta olup, içi dolu açık mavi veya beyaz eşkenar dörtgen 
şeklinde görüntülenir. Bütün semboller kendi hava aracının göreceli pozisyonuna 
göre görüntülenir.  Diğer trafiklerin irtifaları 100 ft’in katları şeklinde ve kendi hava 
aracının irtifasına göre görüntülenir. Örneğin FL350’da uçan bir hava aracı 
FL360’daki hava aracının seviyesini +10, FL330’daki hava aracının seviyesini ise -20 
olarak takip eder. Ayrıca ilgili hava aracı 500 ft/min’den fazla bir dikey sürat ile 
alçalıyorsa/tırmanıyorsa bir ok ile manevra yönü görüntülenir. 

11.9.3. IVSI (Instantaneous Vertical Speed Indicator) Ekranı 

IVSI’da kendi hava aracı, noktalardan 
meydana gelen bir dairenin ortasında görüntülenir. 
Taranan alan 4 ila 30 NM arasında değişebilir.  

TCAS RA sırasında asla yapılmaması 
gereken dikey süratler, kırmızı bir yay (ark) şeklinde 
görüntülenir. Kırmızı yayın bittiği yerde yeşil yay 
görüntülenerek, pilotun dikey sürat iğnesini bu 
bölgeye getirmek için gerekli dikey manevrayı 
yapması beklenir. Birden fazla, tehlikeli yaklaşan 
hava aracı olduğunda, yeşil yayın iki tarafında iki 
farklı kırmızı yay oluşabilir.   

Yukarıdaki şekilde, 6 NM bir alan taranmakta olup, kendi hava aracına göre 
300 ft aşağıda irtifada olan ve tırmanan bir hava aracı (kırmızı kare) nedeniyle  TCAS 
RA oluşmuştur. Pilot, asla tırmanma yapmayacak, alçalacak (1500-2000 ft’lik bir dikey 
süratle) ve dikey sürat iğnesini yeşil ark üzerine getirecektir. 

 

 

                                                 
4 Renk kendi hava aracı sembolünden farklıdır. Örneğin birisi açık mavi ise diğeri beyazdır. 
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11.9.4. EFIS (Electronic Flight Instrument System) Ekranı 

EFIS’de iki farklı display’de gösterim söz konusudur. Birincil Uçuş 
Displayinde (PFD_Primary Flight Display) TCAS RA’lar, Seyrüsefer Displayinde 
(ND_) ise ilgili trafik bilgileri görüntülenir.  

 

  PFD      ND 

PFD’nin sağ tarafında bulunan dikey sürat göstergesinde, dikey sürat 
iğnesinin asla bulunmaması gereken kısım kırmızı olarak, pilotun iğneyi getirmesi 
gereken alan ise yeşil renkte gösterilmektedir. Bu örnekte, kendi hava aracının 600 ft 
üzerinde olan ve alçalmaya devam eden başka bir hava aracı nedeniyle TCAS RA 
oluşmuş (bu bilgiyi ND’den elde ediyoruz) ve pilotun hemen 1500-2000 ft’lik bir dikey 
süratle alçalmaya (bu bilgiyi PFD’den elde ediyoruz) başlaması gerekiyor.  

11.10. Sistem Kısıtlamaları 

TCAS cihazında, hava aracının manialardan emniyetli bir irtifa ile 
geçebilmesini teminen bir takım kısıtlamalar söz konusudur. Mania emniyet payı için 
kısıtlama parametreleri şöyledir: 

  AGL+1450 ft altında “increase descent” RA ikazı yapılmaz. 

  AGL+1100 ft altında “descent” RA ikazı yapılmaz. 

  AGL+1000 ft altında RA ikazı yapılmaz. 

  AGL+500 ft altında TA’lar için sesli ikaz devre dışıdır. 

11.11. Sesli İkazlar 

Kokpitte bulunan hoparlör sayesinde TCAS ikazları sesli olarak da pilotlara 
iletilir. İlave olarak bazı kurulumlarda bu ikazlar kulaklıktan da iletilebilir. AGL+500 
ft’in altında bütün sesli ikazlar devre dışıdır.  

Tavsiye Sesli İkaz IVSI EFIS 

Trafik Tavsiyesi Traffic, Traffic 

  



ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ  EĞİTİM NOTLARI 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 56 Kasım 2016 

Dikey Sürati Ayarla 

(Bu örnekte dikey süratin 
1000 ile 500 ft arasında 
olması bekleniyor) 

 

(v7.0’da) 

Adjust vertical speed, 
adjust! 

  

Düz Uçuş 

(ilk düzeltme RA’sı) 

 

(v.7.1) 

Level off, level off! 

  

Düz Uçuş 

(kaçınmayı azaltma RA’sı) 

 

(v.7.1) 

Level off, level off! 

  

Tırman Climb, climb 

  

Tırmanmayı artır 
Increase climb, 

Increase climb! 

  

(Tehdit olan hava aracının 
seviyesini kat ederek) tırman 

Climb, crossing 
climb! 

  

Ters yönde manevra yap 
(kaçınma yönü değişti) 

Climb, climb now! 
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Alçal Descend, descend! 

  

Alçalmayı artır 
Increase descent, 
increase descent! 

  

(Tehdit olan hava aracının 
seviyesini kat ederek) alçal 

Descend, crossing 
descend; descend 
crossing descend! 

  

Ters yönde manevra yap 
(kaçınma yönü değişti) 

Descend, descend 
now; descend, 
descend now! 

  

Mevcut dikey sürati muhafaza 
et 

Maintain vertical 
speed, maintain! 

  

İlgili trafik geçiliyor, mevcut 
dikey sürati muhafaza et. 

Maintain vertical 
speed, crossing 
maintain! 

  

(TCAS displayindeki) dikey 
sürati gözlemle 

Monitor vertical 
speed! 
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Birden fazla trafik nedeniyle 
TCAS RA düz uçuşa geç. 

Adjust vertical speed, 
adjust! 

(v7.0) 

 

Level off, level off! 

(v7.1) 
  

TCAS RA bitti Clear of conflict! 

  

    

TCAS II v7.0’da sesli ikazlar 

Tırmanma Yönünde Alçalma Yönünde 

RA 
Dikey Sürat 

(ft/min) 
Sesli İkaz RA 

Dikey Sürat 

(ft/min) 
Sesli İkaz 

Tırman 1500 Climb, climb Alçal -1500 Descend, descend 

Ters 
manevra 

1500 
Climb, crossing climb; 
Climb, crossing climb  

Ters 
manevra 

-1500 

Descend, crossing 
descend;  

descend, crossing 
descend 

Dikey sürati 
muhafaza et 

1500 ila 

4400 arası 

Maintain vertical speed,  
maintain 

Dikey sürati 
muhafaza 
et 

-1500 ila 

-4400 arası 

Maintain vertical 
speed,  maintain 

İlgili trafik 
geçiliyor, 
mevcut 
dikey sürati 
muhafaza et. 

1500 ila  

4400 arası 

Maintain vertical speed, 
crossing maintain! 

İlgili trafik 
geçiliyor, 
mevcut 
dikey sürati 
muhafaza 
et. 

-1500 ila 

-4400 arası 

Maintain vertical 
speed, crossing 
maintain! 

Dikey Sürati 
Ayarla5 

0 

-500 

-1000 

-2000 

Adjust vertical speed, 
adjust! 

Dikey 
Sürati 
Ayarla 

0 

500 

1000 

2000 

Adjust vertical speed, 
adjust! 

Ters 
manevra6 

1500 
Climb, climb now;  

Climb, climb now 

Ters 
manevra6 

1500 

Descend, descend 
now;  

Descend, descend 
now! 

Tırmanışı 
artır6 

2500 
Increase climb; Increase 
climb 

Alçalışı 
artır6 

-2500 
Increase descent; 
Increase descent 

RA’yı 
önleme 

Değişiklik 
yok 

Monitor vertical speed 
RA’yı 
önleme 

Değişiklik 
yok 

Monitor vertical 
speed 

RA bitti 
Değişiklik 
yok 

Clear of conflict RA bitti 
Değişiklik 
yok 

Clear of conflict 

  

 

 

 

   

                                                 
5 TCAS II v7.1’de “Level off” 
6 Sonradan değişen RA. 
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TCAS II v7.1’da sesli ikazlar 

Tırmanma Yönünde Alçalma Yönünde 

RA 
Dikey Sürat 

(ft/min) 
Sesli İkaz RA 

Dikey Sürat 

(ft/min) 
Sesli İkaz 

Tırman 1500 Climb, climb Alçal -1500 Descend, descend 

Ters manevra 1500 
Climb, crossing climb; 
Climb, crossing climb  

Ters 
manevra 

-1500 
Descend, crossing 
descend; descend, 
crossing descend 

Dikey sürati 
muhafaza et 

1500 ila 

4400 arası 

Maintain vertical speed,  
maintain 

Dikey sürati 
muhafaza 
et 

-1500 ila 

-4400 arası 

Maintain vertical 
speed,  maintain 

İlgili trafik 
geçiliyor, 
mevcut dikey 
sürati 
muhafaza et. 

1500 ila  

4400 arası 

Maintain vertical speed, 
crossing maintain! 

İlgili trafik 
geçiliyor, 
mevcut 
dikey sürati 
muhafaza 
et. 

-1500 ila 

-4400 arası 

Maintain vertical 
speed, crossing 
maintain! 

Düz uçuşa 
geç7 

0 Level off, level off 
Düz uçuşa 
geç7 

0 Level off, level off 

Ters 
manevra8 

1500 
Climb, climb now;  

Climb, climb now 

Ters 
manevra8 

1500 

Descend, descend 
now;  

Descend, descend 
now! 

Tırmanışı 
artır8 

2500 
Increase climb; 
Increase climb 

Alçalışı 
artır8 

-2500 
Increase descent; 
Increase descent 

RA’yı önleme 
Değişiklik 
yok 

Monitor vertical speed 
RA’yı 
önleme 

Değişiklik 
yok 

Monitor vertical 
speed 

RA bitti 
Değişiklik 
yok 

Clear of conflict RA bitti 
Değişiklik 
yok 

Clear of conflict 

11.12. Gözetleme Fonksiyonu 

TCAS II cihazındaki gözetleme fonksiyonu aktif olduğunda; civardaki Mode 
S ve Mode A/C transponderleri sorgulanmaya başlar. Bu, tehdit oluşturan hava 
aracının göreceli pozisyonu ve irtifasının hesaplanabilmesi açısından önemlidir. 
TCAS II; 14 NM içerisindeki Mode A/C, 30 NM içindeki Mode S transponderlerini takip 
eder ve kendi hava aracına en yakın 30 hava aracından kaçınma yapabilme 
kabiliyetine sahiptir. 

11.12.1. Mode S Transponderi Olan Tehdit 

TCAS II civarındaki, seçici adreslemesi olan, Mode S transponderleri takip 
eder. Mode S transponderlerden her saniye gönderilen ve 24 Bit’lik hava aracı 
adresinin de olduğu sinyalleri alır. Bu sinyal alındığında TCAS II Mode S bu adrese 
seçici sorgulama yapar ve gelen mesaj ile tehdit oluşturabilecek hava aracının 
mesafesi, uçuş yönü ve irtifasını belirler. Bu bilgiler ile tehdit hava aracının kaveraj 
dahilindeki uçuş rotasını hesaplar. 

11.12.2. Mode A Transponderi Olan Tehdit 

Transponder cihazında sadece Mode A’sı (tanıtma) açık olan hava 
araçları, diğer hava araçlarının TCAS II cihazlarında TA oluştururlar. TCAS II tek 
başına Mode A sorgulamaları ile kaçınma üretmez. Tam fonksiyonel çalışabilmesi için 
Mode A’ya ilave olarak Mode C (irtifa) bilgisi de gereklidir. 

 

                                                 
7 V7.0’daki “Adjust vertical speed, adjust”ın v7.1’de değişmiş durumu. 
8 Sonradan değişen RA. 
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11.12.3. Mode A/C Transponderi Olan Tehdit 

TCAS II, Mode A/C transponderi olan hava araçlarına sadece Mode C 
sorgulaması yapar. Bu sorgulamaya “Mode C only all-call” denir. 

Eğer bir hava aracında Mode A/C transponder bulunuyorsa ve transponder 
irtifa bilgisi sağlamıyorsa; TCAS displayinde bu hava aracı irtifa bilgisi bulunmayan 
hava aracı olarak gösterilir. TCAS II cihazı, irtifa bilgisi olmayan hava araçlarının kendi 
hava aracıyla aynı irtifada olduğunu kabul eder ve gerektiğinde TCAS TA oluşturur, 
TCAS RA oluşmaz. 

Kaveraj içerisindeki, Mode A/C transponderlerden gelen bilgileri ile 
mesafe, uçuş yönü ve irtifa belirlenerek çarpışma önleme mantığından geçirilerek, 
gerektiğinde TA ve RA oluşturulur. 

SSR sistemlerinde olduğu gibi, Mode A/C transponderler, SSR 
sistemlerinde olduğu gibi, TCAS II için de garbling ve yansıma problemlerine neden 
olmaktadır. Bu problemler tam olarak önlenemese de, azaltılması için TCAS 
cihazlarında farklı algoritma ve sorgulama teknikleri bulunmaktadır. 

11.13.  Çarpışma Önleme Mantığı 

Çarpışma önleme mantığı yada çarpışma önleme sistemi (CAS_Collision 
Avoidance System) iki kavramı esas almaktadır: hassaslık seviyesi ve ikaz süresi. 
CAS parametreleri kesin olarak belirlenmiş olmasına rağmen çarpışma önleme 
mantığının karmaşıklığı, eş zamanlı tam davranışın hesaplanmasını 
zorlaştırmaktadır. 

Hassaslık seviyesi, irtifaya göre koruma seviyesini belirler. İkaz süresi ise 
çarpışma noktasına (CPA_Closest Point of Approach) kalan tahmini süre (mesafe 
değil) olarak belirlenir.  

11.13.1. Hassaslık seviyesi (SL) 

Koruma ile gereksiz alarmların 
önlenmesi için bir sisteme gereksinim 
duyulmaktadır. Bu denge, TCAS cihazı 
taşıyan hava aracının etrafında teorik 
koruma sahaları oluşturulmasını 
sağlayan, hassaslık seviyesinin 
belirlenmesi ile sağlanabilir. Hassaslık 
seviyesi için farklı seviyeler arasında, 
farklı parametre belirlenmiştir. Parametre 
yüksek irtifalarda daha yüksek, alçak 
irtifalarda ise daha düşüktür. 

 

 

Kendi Hava Aracı 
İrtifası 

Hassaslık 
Seviyesi 

0-1000 ft AGL 2 

1000-2350 ft AGL 3 

2350 ft-FL50 4 

FL50-FL100 5 

FL100-FL200 6 

FL200-FL420 7 

FL420 + 7 
 

 

 

TCAS II Koruma sahası (yatay görünüm) TCAS II Koruma sahası (dikey görünüm) 
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TCAS modlarına göre, çarpışma önleme sisteminin (CAS) durumu 
aşağıdaki gibidir: 

 “STAND-BY” modunda (hassaslık seviyesi=1) iken; TCAS cihazı 
herhangi bir sorgulama yapmaz. Normal olarak bu mod, hava aracı yerde iken yada 
sistem kullanım dışı olduğunda seçilir. 

 “TA-ONLY” modunda (SL=2) iken; TCAS cihazı gözetleme yapar, ancak 
sadece TA ikazı verir. RA ikazı oluşmaz. 

 “AUTOMATIC” yada “TA/RA” modunda iken; TCAS cihazı hava aracının 
o anda bulunduğu irtifaya göre hassaslık seviyesini belirler. Gerekli durumlarda TA 
ve RA oluşur. 

 
Boeing 737-700 hava aracına ait Transponder ve TCAS kontrol paneli 

 

11.13.2. İkaz süresi 

TCAS II göreceli olarak düşük zaman paremetreleri kullanır. En uzun süre 
TA için 48sn, RA için ise 35 sn’dir. Bu paremetreler düşük irtifalarda daha da 
azalmaktadır. 

11.14. Çarpışma Önleme Sistemi (CAS) Mantığı 

TCAS II, yaklaşma oranı 1200 
kts’dan yada dikey yaklaşma oranı 10,000 
ft/dk’dan daha düşük olan iki hava aracı 
arasında çarpışmayı önlemek için dizayn 
edilmiş bir cihazdır. 

Normal operasyonlarda CAS 
mantığı 1 saniyelik güncellemelerle 
çalışır. Çalışma mantığının akış şeması, 
basit olarak, yandaki şekilde 
görülmektedir. Ancak gerçekte burada 
belirtilmeyen, karmaşık bir çok parametre 
söz konusudur. 
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Transponder Modlarının kullanılması 

Ops. 
Modu 

Trans-
ponder 

TCAS 

RA İkazı 
Oluşumu 

Açıklama 
kendi 
a/c 

diğer 
a/c 

Standby 
(STBY) 

Kapalı Kapalı Hayır Hayır 

Kendi hava aracı radar ve diğer TCAS II cihazları 
için görülmez. 

Sadece park yerinde ve taksi yaparken bu 
mod seçilebilir. 

XPNDR Açık Kapalı Hayır Evet 

Kendi hava aracı radar ve diğer TCAS II cihazları 
için görülebilir, diğer hava araçları için 
koordinesiz RA oluşabilir. 

Kalkış: Push-back esnasında, 

Geliş : pist terk edildiğinde seçilir.  

ALT RPTG 
OFF 

Açık, 
irtifa 
bilgisi yok 

Kapalı Hayır Hayır 

Kendi hava aracı radar ve diğer TCAS II cihazları 
için irtifa bilgisi olmadan görülebilir, RA oluşmaz. 

Sadece ATC tarafından talep edildiğinde (irtifa 
bilgisinin yanlış gösterimi) yada hava aracı 
operasyon kitabında belirtilen durumlarda 
seçilebilir. 

TA-Only Açık 
Açık (TA-
Only) 

Hayır Evet 

Kendi hava aracında sadece TA, diğer TCAS II 
taşıyan hava araçları için koordinesiz RA 
oluşabilir. 

Sadece operasyon kitabında belirtilen motor 
arızası, emergency descent ve diğer belirli 
durumlarda seçilebilir.  

TA/RA yada  
AUTOMATIC 

Açık Açık Evet Evet 

Kendi hava aracında RA, diğer TCAS II taşıyan 
hava araçlarında coordineli RA oluşabilir. 

Standart operasyon modu. 

 

11.14.1. Track oluşumu 

Kendi hava aracı civarındaki transponderli hava araçlarının mesafe, uçuş 
yönü ve irtifa bilgilerini her saniye yenileyen çarpışma önleyici sistem (CAS); hava 
araçlarının yakınlaşma derecesini ve çarpışma noktasına (CPA) olan tahmini 
zamanını (saniye) hesaplar. 

Mode C’ye sahip tehditlerin transponederlerinden 100 ft katları, Mode S’e 
sahip tehditlerin transponderlerinden 25 ft katları olarak irtifa bilgisi alınır. Bu nedenle 
Mode S transponderler daha yüksek güvenilirlikli rota hesaplaması sağlar. 

CAS, kendi hava aracının basınç altimetresinden gelen irtifa bilgisini yada 
düşük irtifalarda radar altimetresinden gelen irtifa bilgisini kullanır. Bu şekilde; kendi 
hava aracının irtifasını, dikey sürati ve diğer hava araçlarının göreceli irtifalarının 
yanında dikey süratlerini hesaplar. 

Bu hesaplamalardan çıkan bilgiler (tehditin mesafesi, CPA noktasında 
aralarında kalan en düşük mesafe, yakınlaşma sürati, göreceli irtifası ile dikey sürati) 
çarpışma önleme algoritmasında kullanılır. 

Kendi hava aracı AGL+1700 ft irtifanın altına indiğinde; CAS, kendi basınç 
irtifası, kendi radar altimetresi ile tehditin basınç irtifasını hesaplayarak, tehditin yerde 
olup olmadığını denetler. Eğer tehditin hesaplanan irtifası yere göre 380 ft’in 
altındaysa, CAS o hava aracını yerde kabul ederek TA ve RA oluşturmaz. 
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11.14.2. Çarpışma Noktası (CPA_Closest Point of Approach) 

Çarpışma Noktası (CPA) deyimi, TCAS II cihazı taşıyan hava aracı ile tehdit 
oluşturan hava aracı arasında yaşanması hesaplanan yakınlaşmada; hava araçlarının en 
yakın ayırma ile geçeceği ya da çarpışmanın yaşanacağı nokta olarak kullanılmaktadır.  

11.14.3. Tehditin belirlenmesi 

Çarpışmanın önlenmesi mantığında, çarpışma noktasına olan mesafe değil, süre 
(sn) söz konusudur. İkaz süresi için kullanılan eşik için, çarpışma noktasına kalan sürenin 
yanında hava araçları arasındaki direkt mesafe ve yakınlaşma derecesi kullanılmaktadır. 
Tehdidin belirlenmesi için TCAS II her saniye, her bir irtifa bilgisi gönderen hava aracı için 
mesafe ve irtifa testi yapar. 

Mesafe testinde; tehdit oluşturan hava aracının yavaş yakınlaşan bir hava aracı 
mı yoksa zaman parametresi için uygun bir hava aracı mı olup olmadığı belirlenir. İlkinde 
tehdit oluşturan hava aracının, yakınlaşma derecesi çok küçük olduğundan, çok yakına 
gelmesine rağmen, TA yada RA oluşumu (zaman paremetresinin devreye girmesinden önce) 
gerçekleşmeyebilir. Bu durumda, iki hava aracı arasında mesafe testi devreye girer. 

İrtifa testi ise; aynı şekilde, hava araçları arasındaki dikey yönde yakınlaşma 
derecesi düşük ise (600 ft/dk’dan daha az ise) yada her iki hava aracı da aynı yönde alçalma 
yada tırmanma uyguluyorsa ve dikey süratleri birbirine çok yakınsa devreye girer.  

İrtifalara göre parametreler 

Kendi irtifası 
Hassaslık seviyesi 

(SL) 

Zaman 
(sn) 

Düz Uçan Mesafe (NM) İrtifa (ft) 
ALIM9 

(ft) 

TA 
R
A 

RA TA RA TA RA RA 

0-1000 ft AGL 2 20 
Y
ok 

Yok 0.30 Yok 850 Yok Yok 

1000-2350 ft AGL 3 25 15 15 0.33 0.20 850 600 300 

2350 ft AGL –FL50 4 30 20 18 0.48 0.35 850 600 300 

FL50-FL100 5 40 25 20 0.75 0.55 850 600 350 

FL100-FL200 6 45 30 22 1.00 0.80 850 600 400 

FL200-FL420 7 48 35 25 1.30 1.10 850 700 600 

FL420 + 7 48 35 25 1.30 1.10 1200 800 700 

Yakınlaşma derecesi düşük olan hadiselerde, kendi hava aracının 
irtifasına göre 600 ila 800 ft arasında TCAS RA oluşabilir. Yakınlaşma derecesi 
yüksek olduğunda ise yukarıdaki tabloda belirtilen zaman parametreleri dikkate alınır. 

                                                 
9 RA için dikey eşik (Vertical Threshold for Resolution Advisory). TCAS II cihazı tarafından tehdit oluşturan 
hava aracından kaçınmak için hedeflenen dikey ayırma değeri. 
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11.15. Trafik Tavsiyesi (TA) 

Trafik tavsiyesi fonksiyonu, RA ile aynı algoritmayı kullanmakla beraber, 
paramerteleri daha yüksektir.  

İrtifa bilgisi göndermeyen, ancak transponder cihazı aktif hava araçları TA’nın 
tetiklenmesine sebep olabilir.  

Eğer bir tehdit hava aracı TA’ya sebep olmamışsa ve kendi (TCAS II taşıyan) 
hava aracına göre yatay 6 NM dikey ±1200 ft’lik bir alan içerisinde bulunuyorsa,  bu hava 
aracı yakın trafik olarak gösterilir. 

11.16. Kaçınma İkazı (RA) 

Bir tehdit algılandığında, gerekli RA için iki adımlık bir işlem söz konusudur: 

11.16.1. Yön seçimi 

RA’nın yukarı doğru mu, aşağı doğru 
mu manevra yapmasının belirlenmesi için ilk 
adımdır. Tehdit hava aracının dikey ve yatay 
rotasının hesaplanarak, kaçınma manevrasının 
(RA) aşağı yönlü mü, yukarı yönlü mü olacağının 
belirlendiği ilk adımdır. Yandaki şekilde verilen 
örnekte çarpışma önleme sistemi (CAS) mavi 
renkli hava aracının 1500 ft’lik dikey hızla 
manevra yapması ve pilotun 5 sn içerisinde 
harekete geçmesi hususlarını göz önüne alarak, 
aşağı yönde kaçınma tercihini yapmaktadır.  
Genel olarak CPA’e göre aşağıda olan hava 
aracı, alçalma yönünde kaçınma yapar. 

 

  

Yukarıdaki şekilde olduğu gibi aşağı yönde 
kaçınma ile yukarı yönde kaçınma hedeflerinin 
(ALIM) aynı olduğu durumlarda, tehdit oluşturan 
hava aracının uçuş rotasını kat etmek tercih 
edilmemekte olup, tırmanma yönünde RA oluşur. 

Yukarıdaki şekilde ise; RA başladığında, kendi 
hava aracı, tehdit hava aracına göre daha düşük 
irtifada olacağı hesaplandığından, alçalma 
yönünde RA oluşur. 

11.16.2. Direnç seçimi 

İkinci adımda ise RA’nın direnci seçilir. Direnç, dikey süratin kısıtlanması 
yada belirlenmiş dikey süratin büyüklüğünün belirlenmesi şeklinde uçuş rotasına 
getirilecek tahditin belirlenmesidir. TCAS II, RA direncinin uçuş rotasını en az sapma 
ile gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. 
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Yandaki örnekte; aşağı yönde 
kaçınma yapmakta olan hava aracının, 
sapma değerinin fazla olmaması için en 
düşük direnç; TCAS II v7.0’da dikey yönde 
500 ft/dk, v7.1’de ise düz uçuş şeklinde 
oluşur. 

 

TCAS II cihazı uçuş rotasından, mümkün olan en az sapma ile manevra 
yapmayı hedeflemektedir. Ancak v7.0’da bulunan ve v7.1’de değiştirilen “Adjust 
vertical speed, adjust” sesli ikazında pilotların, TCAS II displayinde istenen dikey 
sürati (0, 500, 1000 veya 2000 ft/dk) uygulaması gerekirken, yaşanan bir çok 
hadisede dikey sürati artırdıkları, başka hava araçlarına tehlike teşkil ettikleri 
gözlemlenmiştir. 

TCAS II v7.1’de “Adjust vertical speed, adjust” sesli ikazı “Level off, level 
off” sesli ikazı ile değiştirilmiş olup, display’de düz uçuşa geçmesi gösterilmektedir.  

11.16.3. Müteakip tavsiyeler 

RA direnci her saniye tekrar değerlendirilmektedir. Bazen tehdit oluşturan 
hava aracı, farklı süratle dikey yönde hareket ederse, oluşturulan RA manevrası 
yetersiz kalabilir. Bu durumda, başlangıç RA’sı (başlangıçta belirlediği dikey ayırma 
değerinin sağlanamayacağını tespit ederek), direnç artırımı yada başlangıç 
manevrasının tersi yönünde değiştirilebilir. Müteakip tavsiyelerde pilotun, 2.5 sn 
içerisinde harekete geçmesi ve dikey sürati artırması beklenir10. 

11.16.4. Takviye RA’lar 

TCAS II v7.0’da; başlangıç RA’sı için belirlenen alçalma yada tırmanmada 
hedeflenen 1500 ft/dk dikey sürat, aynı yönde takviye edilebilir (örn. Monitör Vertical 
Speed, Maintain Vertical Speed, Crossing Maintain Vertical Speed, Adjust Vertical 
Speed) .  

V7.1’de ise; başlangıç RA’sında hedeflenen 1500 ft/dk’lık dikey sürat, aynı 
yönde yada ters yönde takviye edilebilmektedir (örn. Monitör Vertical Speed, Maintain 
Vertical Speed, Crossing Maintain Vertical Speed, Level Off).  

Her iki versiyonda da alçalma yada tırmanma yönündeki başlangıç RA’sı 
için hedeflenen 1500 ft/dk dikey sürat, gerektiğinde takviye edilerek (Increase Climb, 
Increase Descent) dikey sürat 2500 ft/dk olarak değiştirilebilir.  

Yandaki şekilde de görüldüğü 
gibi; tehdit hava aracının uçuş rotası 
hesaplanarak, alçalma yönünde RA 
oluşmuş (-1500 ft/dk) ; ancak, tehdit hava 
aracı alçalma süratini artırdığı için TCAS II 
alçalma süratini artırması (-2500 ft/dk) 
yönünde takviye RA oluşturmuştur.  

 
 

 

 

                                                 
10 Sesli ikazlar “Climb”, “Increase Climb”, “Reversal Climb”, “Descend”, “Increase Descent”, “Reversal 
Descent” vb. 
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11.16.5. Ters yönde manevra (reversal) RA 

Her iki hava aracında da TCAS 
II olması durumunda ya da en azından bir 
tanesinde bulunması durumunda;  hem 
TCAS II v7.0’da hem de v7.1’de ters 
yönde manevra için algı seçimi 
bulunmaktadır. Yandaki şekilde de 
görüleceği üzere; başlangıç RA’sı 
tırmanma yönünde olan hava aracı, tehdit 
oluşturan hava aracının tırmanışa 
geçtiğini tespit ederek, alçalma yönünde 
ters yönde RA oluşturmaktadır. 

 

TCAS II v7.0’da her iki hava aracı arasında dikey 100 ft’den daha az irtifa 
farkı olduğu durumlarda, bu fonksiyon sağlıklı olarak çalışmazken, v7.1’de 
geliştirilerek bu zafiyet ortadan kaldırılmıştır. Bir TCAS RA kaçınmasında ters yönde 
manevra, her bir hava aracı için sadece bir kez oluşmaktadır. Koordineli kaçınma 
söz konusu ise, Mode S adresi daha düşük olan ters yönde kaçınma manevrası üretir. 

11.16.6. RA kaçınmasının azaltılması 

Bir TCAS RA kaçınması 
esnasında, çarpışma önleme sistemi (CAS) 
başlangıç RA’sı için hesaplamış olduğu 
emniyetli dikey ayırmanın sağlandığını tespit 
ettiğinde, sapmanın minimunda tutulması 
amacıyla, kaçınmanın azaltılması yönünde 
RA oluşturur. Kaçınmanın azaltılması için 
üretilen sesli ikaz v7.0’da “Adjust vertical 
speed, adjust!”, v7.1’de ise “Level off, level 
off!” şeklindedir. 

 

11.16.7. Birden fazla tehdit mantığı 

TCAS II, aynı anda birden fazla tehlike teşkil eden hava araçlarından 
kaçınma yapabilecek kabiliyettedir. Tehdit teşkil eden tüm trafiklerin altından yada 
üstünden kaçınmalar yapmak için RA oluşturabilir.  

TCAS II cihazına sahip bir hava aracı, aynı 
anda aşağısındaki ve yukarısındaki hava araçlarından 
dolayı RA oluşturması durumunda, emniyetli bir geçiş için 
belirlemiş olduğu ALIM değerini hedeflemek yerine, 
tehlike teşkil eden hava araçları arasında mümkün olan 
en emniyetli irtifayı hedefler.  

Yandaki şekilde, TCAS II cihazına sahip hava 
aracı aynı anda hem üstten hem de alttan RA almakta 
olup, düz uçuş yapması gerekmektedir. Bu durumda 
v7.0’da “Adjust vertical speed, adjust!”, v7.1’de ise “Level 
off, level off!” şeklinde sesli ikaz oluşacaktır. 

 

11.16.8. RA’nın bitirilmesi 

Tehlike teşkil eden hava aracının artık tehdit oluşturmadığı durumda TCAS 
RA’ya uyum sağlamak için kaçınmalar yapan hava aracının kaçınmayı bitirmesi 
gerekir. “Clear of conflict” sisli ikazını alan pilot, en son uçuş planı rotasına dönmeli 
ve ATC’yi bilgilendirmelidir. 
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11.16.9. RA’nın kısıtlanması 

CAS mantığı, yüksek irtifalardaki hava aracının tırmanma performansının 
azalması yada iniş konfigürasyonuna geçmiş hava aracının durumu gibi durumları 
göz önüne alarak, “Climb” yada “Increase Climb” gibi RA’ları kısıtlayabilir. Böyle bir 
durumda geçerli alternatif RA seçebilir. Kısıtlamalar, hava aracının tipine göre, 
seftifikasyon aşamasında set edilir. 

Ayrıca bütün hava araçları için 
geçerli olan, düşük irtifalarda manialara 
yakınlaşmayı önlemek için belirlenmiş 
kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu kısıtlamalar 
yandaki tabloda yer almaktadır. 

Kısıtlanan İkaz Tipi İkaz Kısıtlaması (altında) 

Increase Descent RA 1550 ft (±100 ft) AGL 

Descend RA 1100 ft (±100 ft) AGL 

Tüm RA’lar 1000 ft (±100 ft) AGL 

Tüm sesli ikazlar 500 ft (±100 ft) AGL 
 

Ayrıca, GPWS (Yere Yakınlık İkaz Sistemi), TAWS (Mania Önleme İkaz 
Sistemi), windshear tespiti ya da stall ikazı durumunda; TCAS II TA ya da RA’da sesli 
ikaz üretmez. 

11.16.10. TCAS-TCAS Koordinasyonu 

Her iki hava aracında da TCAS II cihazı bulunması durumunda, her bir 
hava aracı, en doğru manevrayı seçebilmek için, diğerine Mode S data link vasıtasıyla 
sorgulama gönderir. Her iki hava aracı da birbirlerine karşı tehdit oluşturdukları süre 
boyunca koordinasyon mesajı göndermeye devam eder. 

Koordinasyon sorgulamaları; tehdidin önlenmesi için o an tercih edilen 
manevra bilgisini içermektedir. Eğer herhangi bir hava aracı tırmanma yönünde bir 
menavrayı seçerse, tehdit hava aracına sadece alçalma yönünde manevra yapması 
için tahdit belirler. Koordinasyondan sonra her bir hava aracının TCAS II cihazı 
bağımsız olarak ne kadar bir dirençle (dikey süratle) kaçınma yapacağını belirler. 

Koordinasyonlu bir kaçınma durumunda; ilk hava aracı RA algısını 
(tırmanma ya da alçalma) seçer ve bu seçimini ikinci hava aracına gönderir. İkinci 
hava aracı da ters yönü seçerek bu seçimini ilk hava aracına gönderir. 

Teorik olarak; her iki hava aracının da aynı anda RA yönünü seçme ve bu 
seçimin de her iki hava aracı için aynı yönde olma ihtimali vardır.  Bu durumda Mode 
S adresi daha yüksek olan hava aracı bu koordinesizliği tespit eder ve algısını 
ters yöne çevirir.  

11.17. Performansın Takip Edilmesi 

TCAS II yazılımı sürekli ve otomatik olarak kendi durumunu ve 
performansını test eder. İlave olarak TCAS II kontrol paneli üzerinde pilotun ses ve 
sistem üzerinde ilave test yapmasını sağlayan bir buton bulunmaktadır. Performansa 
ilişkin bilgilerin ayrıntılı raporuna bakım personeli de ulaşabilir. 

Performans takibinde, diğer hava aracı sistemlerinden elde edilen bir çok 
bilgiye ilave olarak TCAS II işlemcisinin performansı da değerlendirilir.  

Performans takibinde, TCAS II cihazında anormal bir durum tespit edilirse; 
arıza durumuna geçerek durumu pilota ikaz eder. 
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11.18. RA Downlink 

Yaşanan bir çok hava hadisesi 
ya da kazasında, pilotların almış oldukları 
TCAS RA’ları ATC’ye zamanında 
bildirmedikleri, sorumlu hava trafik 
kontrolörünün de TCAS RA’dan habersiz 
iki hava aracı arasında ayırma yapmaya 
çalıştığı görülmektedir. 

 
Bahsi geçen hadiselerde; pilot ATC’nin vermiş olduğu talimatla, TCAS 

tarafından üretilen çözüm tavsiyesi arasında hangisini uygulayacağı hususunda 
yanılgıya düşmekte, panik ile yanlış bir uygulama yapabilmektedir. 

RA Downlink, hava aracı TCAS RA aldığında, Mode-S vasıtasıyla, hava 
aracının TCAS RA uyguladığı bilgisine ATC’ye ulaştırarak hava trafik kontrolörünün 
durumdan haberdar olmasını ve müdahale etmemesini hedeflemektedir. 

Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

11.19. ACAS X 

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) 2008 yılından beri hava 
çarpışmalarını önlenmesi için yeni çalışmalar yapmaktadır. TCAS cihazının 
kullanılmaya başlandığı yıllarda mevcut olmayan yazılım ve donanım imkanlarını 
kullanarak, kaçınma ikazlarının off-line optimizasyonunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. Hali hazırdaki plan, TCAS II cihazlarının yerini alacak ACAS X 
standart ve imkanlarının belirlenmesidir. 

ACAS X’in kullanılmaya başlanması ile birlikte emniyet açısından ciddi bir 
artışın yanında, gereksiz ikazlarda düşüş yaşanması beklenmektedir. ACAS X, TCAS 
II’de mevcut olan ara yüzleri ve ikazları kullanacaktır. TCAS II sistemi ile tam uyumlu 
olacağından, pilotlar ve kontrolörler açısından bir sıkıntıya sebep olması 
beklenmemektdir. Dört farklı kullanım alanı planlanmaktadır: 

 ACAS XA – Bu modda, TCAS II’de olduğu gibi tehditin durumunu 
belirlemek için aktif sorgulama yapılmaktadır. 

 ACAS XP – ACAS X, almış olduğu ADS-B transponder sinyallerini 
kullanır, aktif sorgulama yapmaz. Sadece genel havacılıkta 
kullanılması planlanmaktadır. 

 ACAS XO – Bu mod; ACAS XA’nın kullanımının faydasız ve gereksiz 
ikazların çok olması durumunda (yakın paralel pistlerin aynı anda 
kullanılması için düşürülmüş ayırma prosedürleri vb.)  kullanılması 
planlanmaktadır.  

 ACAS XU – İnsansız hava araçları (İHA) için planlanmaktadır. 

ACAS X Asgari Operasyonel Performans Standarlarının (MOPS) 2018 
yılına kadar geliştirilmesi ve ACAS X’in 2025 yılından önce kullanılması 
beklenmektedir. 

11.20. TCAS Operasyonları 

11.20.1. Bağımsız sistem 

TCAS II Hava aracı seyrüsefer ve uçuş yönetim sistemleri (FMS) ile ATC 
sistemlerinden bağımsız olarak çalışır. Bir tehdit değerlendirilirken; ATC müsaadesi, 
pilotun niyeti yada otopilot girişleri dikkate alınmaz. 
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11.20.2. Limitleri/Tahditleri 

TCAS II’nin sağlıklı bir şekilde 
hizmet verebilmesi için diğer hava araçlarında, 
fonksiyonel olarak çalışan transponder 
cihazının bulunması gerekir. Transponder 
cihazı olmayan ya da transponder cihazı kapalı 
olan hava araçları TCAS II tarafından tespit 
edilemez. Ayrıca tehdit oluşturan hava aracının 
transponderinden irtifa bilgisi gelmezse, TCAS 
II RA üretemez. 

Tehdit Hava Aracı 
Kendi Hava Aracı 
(TCASII) 

Transponder yok Tespit edilemez 

Mode A Transponder Tespit edilemez 

Mode A/C 
Transponder İrtifa 
bilgisi yok 

Sadece TA, Tehdit hava 
aracı irtifa bilgisi 
olmadan görüntülenir 

Mode C ya da  

Mode S transponder 

TA ve RA 

TCAS I TA ve RA 

TCAS II TA ve koordineli RA 
 

Hava aracının barometrik altimetresinden ya da  radar altimetresinden bilgi 
alınamaması ile transponderin arızalanması durumunda; TCAS II, otomatik olarak 
arızaya geçer. 

Gözetleme limitleri nedeniyle 1200 kts’dan yada 10.000 ft/dk dikey süratten 
fazla bir süratle yaklaşan tehditler için TA ya da RA oluşmaz. 

ATC ayırma değerlerinin altına düşülmesi durumunda RA 
oluşmayabileceği gibi, yeterli ATC ayırma değerinin korunmasına rağmen RA 
oluşabilmektedir. Avrupa hava sahasında meydana gelen TCAS hadiselerinin 2/3’de 
yeterli ayırma değerlerinin korunduğu tespit edilmiştir. 

Avrupa hava sahasında, bir hava aracının TCAS II cihazının arızalanması 
durumunda 10 takvim günü normal operasyonlarını sürdürmesine müsaade 
edilmektedir. Bu süre Alman Hava Sahası için 3 gündür. 

11.20.3. Trafik İkazları (TA) 

TA’nın amacı; uçuş ekibinin tehdit oluşturan hava aracını gözle tespit 
etmesine yardımcı olarak, muhtemel bir RA’ya hazır olunmasını sağlamaktır.TA’lar 
normalde, uçuş irtifasına bağlı olarak, çarpışma noktasına (CPA) 20 ila 48 saniye kala 
tetiklenir. TA’ların büyük bir kısmından sonra RA oluşmayabilir. Bazı durumlarda 
TA oluşmadan RA oluşabilmektedir. 

Pilotlar, TA’ya dayanarak herhangi bir manevra yapmamalıdır ve ATC’ye 
rapor etmeyebilirler. TA durumunda “Traffic, traffic!” sesli ikazı devreye girer ve TCAS 
II displayinde tehdit oluşturan hava aracı sarı daire şeklinde görüntülenir. 

11.20.4. Kaçınma İkazları (RA) 
RA’nın amacı, uçuş irtifasına bağlı olarak, tehdit oluşturan hava aracı ile 

emniyetli bir dikey (300 ila 700 ft arası) kaçınmayı sağlamaktır. RA’lar çarpışma 
noktasına 15 ila 35 saniye kala tetiklenir.  

RA durumunda pilot, derhal TCAS II tarafından belirtilen RA’yı 
uygulamalıdır. Aksi takdirde hava aracı emniyetinin ihlal edilmesine sebep olabilir. 
Asla belirtilen RA’nın tersi yönünde manevra yapmayacaklardır. 

Sesli ikazlar, oluşan RA’ya göre değişiklik gösterebilir. TCAS II displayinde 
tehdit oluşturan hava aracı kırmızı kare şeklinde görüntülenir. Ayrıca dikey sürat 
göstergesinde kaçınma için gerekli olan dikey süratin miktarı ve yönü ayrıntılı olarak 
görüntülenir.  

Pilotlar, başlangıç RA’sını uygulamak için 5 saniye içerisinde 
manevraya başlamak durumunda olup, takviye RA’larda ise 2.5 saniye 
içerisinde uygulamakta oldukları manevrayı değiştirmek zorundadır. 

Pilotlar, aşırı sapmaları önlemek için TCAS II cihazı tarafından üretilen 
sesli ve görüntülü ikazları uyum içerisinde uygulamak durumundadırlar. Aşırı 
sapmalar tehdit oluşturmayan hava araçları için risk oluşturmakta olup, gerekli dikey 
süratin altında kalınması durumunda ise; TCAS II tarafından hesaplanan CPA’deki 
ayırma değerinin altında kalınmasına sebep olabilir.  
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11.20.5. TCAS RA Durumunda Pilot-ATC İletişimi 
Pilotlar, hava aracını bir tehlikeye atmadığı sürece, uygulamakta oldukları 

ATC müsaadesine aykırı bile olsa TCAS RA’ları uygulamak zorundadırlar. Bu 
durumda hava trafik kontrolörleri TCAS RA uygulayan hava araçları arasında ayırma 
uygulamaktan sorumlu olmayacaklardır. 

Diğer taraftan, ATC, kendisine bildirilmediğinden, pilot tarafından 
uygulanan RA’lara potansiyel olarak müdahale etmeye çalışabilir. Eğer uygulanan 
TCAS RA ile ATC talimatı arasında bir çelişki söz konusu ise; pilotlar ATC tarafından 
içinde bulunduğu durumun bilindiğini düşünerek yanılgıya düşebilirler. Ancak, pilot 
tarafından TCAS RA’ya uyum sağlamak için kaçınma yapıldığı rapor edilmediği 
sürece, ATC’nin bilgisinin olması mümkün değildir. Pilot tarafından RA rapor 
edildikten sonra, kontrolör manevradan etkilenen hava araçlarının uçuş rotasına 
müdahale etmeyecektir.  

[callsign] TCAS RA 
ATC müsaadesi ya da talimatından sapmayı gerektiren RA’lar, uçuş 

ekibinin iş yüküne bağlı olarak ilk fırsatta ATC’ye ilgili freyzyoloji ile bildirecektir. 
Ayrıca, TCAS II cihazı tarafından sesli olarak “Clear of Conflict!” uyarısı geldiğinde 
ise en son uygulanan ATC müsaadesine dönülecek ve yine ilgili freyyoloji ile durum 
ATC’ye iletilecektir. 

[callsign] CLEAR OF CONFLICT (assigned clearance) RESUMED ya da  
[callsign] CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance). 
TCAS RA kaçınması esnasında, ATC tarafından kaçınmaya uygun 

olmayan bir talimat verilse bile, pilot TCAS RA’yı takip etmeye devam edecek ve 
aşağıdaki freyzyoloji ile ATC’yi bilgilendirecektir. 

[callsign] UNABLE, TCAS RA. 

11.20.6. RA durumunda göz teması 

Bazen pilotlar, tehdit oluşturan hava aracıyla göz teması ve arada yeterli 
ayırma olduğuna inanarak TCAS RA’yı uygulamazlar. 

Bu konuda ICAO kuralları çok açıktır; TCAS RA durumunda pilot, hava 
aracının emniyeti açısından risk oluşturması durumu hariç, RA’yı uygulamak için 
derhal harekete geçecektir. Bu kural tüm hava sahaları ve tüm meteorolojik 
durumlarda geçerlidir. Gerçekte, pilotun gözle takip etmekte olduğu hava aracı ile 
tehlike oluşturan hava aracı farklı olabilir. 

11.20.7. Uygunsuz Pilot davranışları 

Bazı TCAS hadiselerinde pilotların RA’ya uymadıkları, ters yönde manevra 
yaptıkları belirlenmiştir. Bu durumun başlıca sebebleri; TCAS displayi ve sesli ikazın 
yanlış yorumlanması, ATC talimatlarına öncelik verilmesi ya da (göz temasına dayalı 
olarak) kişisel kaçınmasını yapmak istemeleridir. 

 Uygunsuz pilot davranışları; TCAS II performansını olumsuz yönde 
etkilediği gibi, çarpışma riskini (TCAS cihazı olmaması durumuna göre) ciddi 
derecede artırabilmektedir. Koordineli bir kaçınma söz konusu ise, uygunsuz 
davranış, tehdit hava aracının TCAS II performansını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

11.21. TCAS II ve ATC Operasyonları 

Bazı durumlarda, özellikle ATC talimatlarından sapılarak üçüncü bir hava 
aracı için tehlike oluşturabilmesi ihtimali yüzünden RA’lar, kontrolörler tarafından 
gereksiz, hatta tehlikeli olarak algılanmaktadır. TCAS II aynı anda birçok tehlikeli 
yakınlaşmayı göz önüne aldığından, ATC talimatından saparak, üçüncü bir hava 
aracına tehlike teşkil etmemek için en uygun RA ikazını oluşturmaktadır. 
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En çok karşılaşılan hadise; bir hava aracı düz uçuşta iken, 1000 ft altına  
tırmanan yada 1000 ft üzerine alçalan başka bir hava aracının, müsaade edildiği 
irtifaya yaklaşırken, yüksek dikey sürati muhafaza etmesi nedeniyle oluşan RA’lardır. 
ICAO PANS-OPS (doc 8168) dokümanında; ATC tarafından aksi belirtilmediği 
takdirde pilotların, müsaade edilen uçuş seviyelerine yaklaşırken son 1000 ft’te dikey 
süratlerini 1500 ft/dk ya da altında tutmaları gerekliliği yer almaktadır. 

TCAS II cihazı, VMC alçalma yada tırmanma ile başka bir hava aracının 
seviyesinin kat edilmesi gibi durumlar için uyumlu değildir. Böyle bir durumda RA 
tetiklenebilir, Kontrolör tarafından trafik bilgisinin verilmesi, pilotun RA’ya uygun 
manevra yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

TCAS RA, VFR uçuşlara karşı da tetiklenebilir. TCAS cihazına sahip hava 
aracının pilotu, VFR hava aracı ile göz teması sağlamış ve ayırma sorumluluğunun 
VFR hava aracının pilotunda olduğunu bilmesine rağmen, RA’yı uygulamak 
zorundadır. 

Kontrolör, hava araçlarının birbirlerine yakın olduklarını fark etmişse ve 
pilotlardan herhangi bir RA kaçınması yaptığı raporu almamışsa; yatay olarak (vektör 
ile) trafikleri ayırmaya çalışabilir. Ancak unutulmamalıdır ki; hava araçları o anda 
ya kısa bir süre içerisinde TCAS RA kaçınması yapabilirler ve bu durumda 
RA’ya uygun manevra yapacaklarından, ATC talimatına uymayabilirler. 

11.22. TCAS II ve ATC Kısa Vade Çatışma İkazı (STCA) 

Kısa Vade Çatışma İkazı (STCA), hava trafik kontrolörlerine; hava araçları 
arasında, belirlenmiş ayırma minimaları altına inilme ihtimaline karşı yardımcı olur.  
TCAS II ve STCA bağımsız olarak çalışmakta olup, hava çarpışmalarını önlemeyi 
amaçlamaktadır. Her iki sistem de transponder cihazından gelen bilgileri kullanmakta 
olsa da birbirleriyle bir uyumluluk söz konusu değildir. Genel olarak STCA alarmları, 
RA oluşumundan en az 30 sn önce devreye girecek şekilde tasarlanmasına rağmen, 
STCA alarmı RA oluşumundan sonra da devreye girebilmektedir. Aşağıdaki tabloda 
görüleceği üzere; özellikle anlık ve beklenmeyen manevralar söz konusu olduğunda, 
yeterli zaman önce ikaz devreye girmeye bilir. 

Performans 

STCA TCAS II 

ATC tabanlı gözetlemede, 
hedeflerin güncellenmesi 5 ila 10 
saniye olup, istikamet çözünürlüğü 
daha yüksektir. 

TCAS gözetlemesinde hedef 
güncellemesi 1 saniye olup, istikamet 
çözünürlüğü daha (aynı anda 90 dereceyi 
taradığı için) düşüktür. 

Dikey tespit 

STCA takip edilen irtifa ile dikey 
sürati Mode C’den (25 ft yada 100 
ft) gelen irtifa bilgisine göre 
hesaplar. 

TCAS kendi irtifası ve dikey süratini 1 ft’lik 
yanılma ile bilmektedir. 

Operasyon 

STCA yakın yada gerçekleşmiş 
ayırma değerinin kaybolduğu 
durumlarda devreye girer, 
kaçınma tavsiyesi üretmez. 

TCAS çarpışma ihtimalini hesaplar, CPA 
noktasında yeterli ayırmanın sağlanması 
için kaçınma tavsiyesi üretir. 

Tahmin yeteneği 

STCA’de belli bir standart yoktur, 
ancak operasyonel çevre 
değişiklikleri için optimize 
edilmiştir. 

TCAS tamamen standarttır. Bölgeden 
bölgeye değişiklik göstermez. 

Hava/yer Muhaberesi 
Read-back-hear-back ile gerekli 
talimatlar verilmek suretiyle tam 
olarak sağlanır. 

Limitlidir (zaman kısıtlaması nedeniyle 
pilotların kaçınmayı rapor etmesi her 
zaman mümkün olmamaktadır) 

Etkinlik 

Sadece Kontrolörün derhal 
harekete geçerek, gerekli 
kaçındırma talimatı vermesi ve 
pilotun talimatı uyguladığı 
durumlarda etkilidir. 

Sadece pilotun 5 sn içerisinde gerekli 
RA’yı uygulaması durumunda etkilidir. 
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11.23. TCAS II Basınç Ayarı 

TCAS II daima standart basınç değerini (1013.25 hPa) kullanır. TCAS II 
operasyonları hava aracının uçuş seviyesinde yada irtifada uçmasıyla etkilenmez. 
Uçuş ekibinin basınç değişikliğini ayarlaması, TCAS II cihazını etkilemez.  

Bu bilgilere ilave olarak, 1750 ft’in altında TCAS II cihazı radar altimetre 
bilgisini kullanmaktadır. 

11.24.  Yerde TCAS II / Transponder operasyonları 

TCAS II, yerde herhangi bir emniyet unsuru sağlamamaktadır. TCAS II’nin, 
hava aracı yerdeyken, fonksiyonel olarak çalışması esnasında yapacağı 
sorgulamalar; hem ATC gözetim sisteminin hem de havadaki TCAS II cihazlarının 
performanslarını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Yerdeyken, pilotlar, aktif pistin kat edilmesi ya da short final’da hava aracı 
olup olmadığını tespit etmek için kısa bir süre TCAS II cihazını açabilirler. TCAS II 
cihazının hangi durumlarda nasıl çalıştırılacağı aşağıdaki şekilde görülmektedir. 

 

11.25. TCAS II Eğitimi 

11.25.1. Pilotlar 

TCAS II’nin amacı pilotlara, potansiyel çarpışma riskinin önlenmesinde 
yardımcı olmaktır. Pilotlar TCAS II cihazını kurallara uygun bir şekilde çalıştırmak ve 
gerektiğinde, sistem tarafından üretilen ikazları uygun olarak uygulamak zorundadırlar. 
Bu nedenle pilotların TCAS II konusunda eğitilmeleri ve konuları tam olarak anlamaları 
hayati önem taşımaktadır. 

ICAO, pilot ve kontrolörlerin eğitiminin önemi ile eğitim içeriğinin tarifini ICAO 
ACAS Rehberi (Doc 9843) ve ICAO PANS-OPS (Doc 8168) dokümanlarında 
belirtmektedir. 

11.25.2. Kontrolörler 

Hava trafik kontrolörleri açısından durum pilotlara göre biraz farklıdır. ICAO, 
ACAS Rehber Dokümanı’nda; hava trafik kontrolörlerine de tam bir ACAS II eğitimi 
verilmesini önermektedir. Eğitimin amacı; hava trafik kontrolörlerinin, TCAS RA 
hadiselerinde durumu daha iyi yönetebilmesi için, TCAS II’nin çalışma mantığı ile pilot ve 
kontrolörlerin sorumlulukları hakkında tam bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
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11.25.3. TCAS II Cihazına Sahip Hava Araçlarının Önlenmesi 

Uzun süreli muhabere kaybı gibi durumlarda, hava aracının emniyetinin 
kontrolü yada yardımcı olmak için, ya da farklı nedenlerle askeri savaş uçakları tarafından 
önleme yapılabilmektedir. 

Askeri uçak tarafından Mode C kapatılmamışsa ya da (IFF’inde varsa) önleme 
moduna alınmamışsa, yapılan önleme girişimi, TCAS II taşıyan hava aracı tarafından RA 
ile sonuçlanabilir. Bu kaçınma önleme girişimini olumsuz olarak etkiler. 

Önleme girişiminde bulunan askeri trafikler, gereksiz RA’ların önlenmesi için, 
TCAS II taşıyan hava aracına 20 NM mesafe kaldığında; varsa IFF’lerini önleme moduna 
alacak, yoksa Mode C’yi kapatacaktır. Bu şekilde, önleme süresinde uçuş emniyetini 
devam ettireceklerdir. 

11.26. SONUÇ 

 TCAS, hava çarpışmalarını önlemede son çare olarak düşünülmelidir. 
Sistemin sağladığı teknik özellik, uçuş emniyetini önemli ölçüde arttırmıştır. Ancak 
unutulmamalıdır ki, TCAS henüz mükemmel bir sistem değildir. Bütün çarpışma 
risklerini ortadan kaldırmadığı gibi, bir takım riskler de getirebilmektedir. Esas olan ATC 
prosedürlerinin çok iyi uygulanarak, TCAS kullanımına gerek bırakılmamasıdır. 

 TCAS II tarafından üretilen TA ve RA’lar, önem sıralamasında   (her ne kadar 
uçuşun güvenliği için önemli olsa da) yangın çıkması ya da hava aracının yere çarpma 
riski düzeyinde değildir. TA ve RA’lar planlanmış hadiseler olmadığından, pilotların 
hızlı ve gerekli tepkiyi kısa bir süre içinde göstermeleri, bu nedenle pilotların bu konuda 
özel bir eğitimden geçmelerini gerektirir. Bununla birlikte, hava aracında TCAS II 
bulunsa bile pilotlar çarpışmaları önlemek için dışarıya bakmaya devam etmelidirler. 
Çünkü bazı hava araçlarının transponder’ları irtifa bilgisi vermezler, bu durumda TCAS 
II sadece TA ikazı verir. Transponder cihazı çalışmayan trafikleri TCAS II göremez 
ve herhangi bir ikaz üretemez. 

 Kontrolörler TCAS’ın yaygınlaşmasının hava sahalarında (her ne kadar bazı 
dezavantajları olsa da) uçuş güvenliğini arttırdığının farkındadırlar. Önemli olan 
kontrolörlerin sistemin karakteristik yapısı ve pilotların uygulayacağı prosedürler 
konusunda iyi bir bilgiye sahip olmalarıdır. Kontrolörlerden beklenen, hava aracında 
TCAS’ın bulunup bulunmadığına bakmaksızın gerekli ATC ayırmalarını 
sağlamalarıdır.. 

 ATC sistemleri yüksek kalitede hizmet sağladığında,  havadaki bütün hava 
araçları transponder’ları vasıtasıyla irtifa bilgisi ürettiğinde ve pilotların üretilen RA 
ikazlarını doğru olarak uygulamaları durumunda TCAS II uçuş güvenliği konusunda 
büyük fayda sağlamaktadır. 
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12. YERE YAKINLIK UYARI SİSTEMİ (GPWS) 

12.1. Giriş 

Yere Yakınlık Uyarı Sistemi 
(GPWS); hava aracı yer yüzeyine ya da bir 
maniaya tehlikeli bir şekilde yakınlaştığında 
sesli ve görüntülü olarak uçuş ekibini ikaz 
eden bir emniyet ağıdır.  

Kontrollü uçuşların manialara 
çarpması (CFIT) kazalarının artması üzerine 
1970’li yıllarda bu sistem kullanılmaya 
başlanmıştır. İlk GPWS’ler radyo altimetresi 
ile yerden yüksekliği ölçerek, hava aracı 
potansiyel tehlikeli şartlara girdiğinde 
yakınlaşma süratini göz önüne almaktaydı.  
Daha sonraları hava aracı konfigürasyonu 
(iniş takımlarının durumu) ve ILS glideslope 
sapmaları da dikkate alınarak iyileş(tir)meler 
sağlanmıştır.   

Temel GPWS’in kullanımı bir çok ülkede zorunlu hale getirilmiş olup, buna 
bağlı olarak kazalarda ciddi bir düşüş sağlanmıştır. Temel GPWS, radyo altimetresinin 
hava aracının sadece yerden yüksekliğini ölçmesi, karşı tarafını ölçmemesi nedeniyle 
yer yüzeyindeki ani yükseklikleri/yükseltileri tespit edememektedir. 

 

 

1991 yılında Honeywell firması, GPWS’in eksikliklerini gidermek amacıyla, 
Gelişmiş Yere Yakınlık Uyarı Sistemini (EGPWS) geliştirmiştir. EGPWS’de, mania 
bilgilerini içeren yer yüzü sayısal haritası kullanılmaktadır. Hava aracı seyrüsefer 
sistemleri tarafından (GPS) belirlenen pozisyon bilgisi, harita üzerinde konumlandırılır 
ve yere yakınlık hesaplanır. EGPWS’in GPWS’e göre en önemli özelliği, daha ileri 
noktaları göz önüne alarak, daha önceden ikaz üretebilmesi ve pilotlara harekete 
geçmek için daha fazla süre tanımasıdır. Daha sonraları farklı üreticiler tarafından 
benzer cihazlar üretilmeye başlanmıştır. Bu cihazlara genel olarak Mania Farkındalığı 
ve Uyarı Sistemi (Terrain Awareness and Warning Systems_TAWS) ismi verilmektedir. 
TAWS kısaltması FAA ve EASA tarafından kullanılmaktaysa da ICAO, GPWS 
kısaltmasını kullanmaya devam etmektedir. 
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12.2. GPWS tarafından sağlanan fonksiyonlar11 

12.2.1. İleri yönde mania önleme (FLTA_Forward Looking Terrain 
Avoidance) fonksiyonu. FLTA fonksiyonu, bir hava aracının, dikey uçuş rotasının 
altında ve ileri yönde potansiyel bir CFIT (Controlled Flight Into Terrain) durumunda 
ikaz üretir. 

12.2.2. Erken alçalma uyarısı (PDA_Premature Descent Alert) fonksiyonu. 
TAWS’ın alçalma uyarısı; hava aracının pozisyonu, hava aracı seyrüsefer sistemleri 
ve havaalanı bilgileri kullanılarak, eğer hava aracı iniş için yaklaşılan piste göre normal 
alçalma hattının altında yaklaşma yapıyorsa ikaz üretir. 

12.2.3. Alarm ve uyarılar için gerekli ve ayırt edici görsel ve sesli ikazları 
sağlamaktadır. 

12.2.4. A sınıfı TAWS cihazları mania bilgilerini displayde görüntülemektedir. 

12.2.5. A sınıfı TAWS cihazları, aşağıdaki durumlarda yer yüzeyi ile yakınlığı 
görüntülemektedir; 

12.2.5.1. Aşırı alçalma sürati, 

12.2.5.2. Maniaya aşırı yakınlaşma sürati, 

12.2.5.3. Kalkış sonrası irtifa kaybı, 

12.2.5.4. İniş konfigürasyonunda değilken maniya doğru uçuş, 

12.2.5.5. ILS glidepath’den aşağı yönde aşırı sapma, 

12.2.5.6. Hava aracının, maniaya yada pist yüksekliğine 500 ft kaldığında 
sesli “Five Hundred” ikazı.  

12.2.6. B sınıfı cihaz, aşağıdaki durumlarda yer yüzeyi ile yakınlığı 
görüntülemektedir; 

12.2.6.1. Aşırı alçalma sürati, 

12.2.6.2. Kalkış sonrası irtifa kaybı, 

12.2.6.3. Hava aracının, maniaya yada pist yüksekliğine 500 ft kaldığında 
sesli “Five Hundred” ikazı. 

12.3. Hava Aracı Ekipmanları 

Bir pilot tarafından kontrol edilen hava aracında aşağıdaki fonksiyonlar yer 
alır: 

12.3.1. Bir kontrol ve gösterge ünitesi. Bu ünitede asgari iki gösterge ışığı 
olmalıdır: Acil durumları gösteren bir kırmızı ışık ve ikazları gösteren bir amber (koyu 
sarı) ışık. 

12.3.2. A sınıfı sistemlerde, genel olarak EFIS (Electronic Flight Instrument 
System) displayine entegre olarak çalışan, ufki durum göstergesi (HSI_horizontal 
situation indicator). 

 

 

 

 

                                                 

11 Üreticiler zorunlu fonksiyonlara ilave olarak yeni fonksiyonlar sağlayabilirler. 
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12.4. GPWS taşıma zorunluluğu (ICAO) 

Hava aracı 
sınıfı 

Motor 
tipi 

Azami kalkış 
ağırlığı 

Yolcu 
sayısı 

Zorunlul
uk 

Not Tavsiye 

Ticari 
taşımacılık 

Turbin 
5700kg’dan 
fazla 

9’dan 
fazla  

A sınıfı   

Ticari 
taşımacılık 

Turbin  5700kg’dan az 5-9  yok   B sınıfı 

Ticari 
taşımacılık 

Piston  
5700kg’dan 
fazla 

9’dan 
fazla  

B sınıfı   

Genel 
havacılık 

Turbin  
5700kg’dan 
fazla 

9’dan 
fazla  

B sınıfı 

1 Ocak 2011’den 
sonra kullanılmaya 
başlananlarda A 
sınıfı 

A sınıfı 

Genel 
havacılık 

Turbin  5700kg’dan az 5-9  Yok   B sınıfı 

Helikopter  
3175kg’dan 
fazla 

9’dan 
fazla  

B sınıfı 
Sadece IFR uçuşlar 
için 

 

12.5. A sınıfı sistem 

Mode Durum Sesli İkaz Sesli Uyarı 

1  Aşırı alçalma sürati "SINKRATE"  "PULL UP"  

2  Maniaya aşırı yakınlaşma sürati "TERRAIN TERRAIN"  "PULL UP"  

3  
Kalkış ya da pass geçme sonrası, irtifa 
kaybı 

"DON'T SINK"  (no warning)  

4a  
İniş takımları açık değilken emniyetsiz 
mania.  

"TOO LOW - GEAR"  
"TOO LOW - 
TERRAIN"  

4b  
İniş flapları açık değilken emniyetsiz 
mania. 

"TOO LOW - FLAP"  
"TOO LOW - 
TERRAIN"  

4c  
Kalkış sonrası, manianın yükselişi hava 
aracından fazlaysa 

"TOO LOW - TERRAIN"  (no warning)  

5  
ILS glidepath’den aşağı yönde aşırı 
sapma 

"GLIDESLOPE"  "GLIDESLOPE"(1)  

6  Radyo irtifasının sesli bildirimi  
(for example) "ONE 
THOUSAND"  

(no warning)  

6  Yana yatış açısı   "BANK ANGLE"  (no warning)  

7  Windshear koruması "WINDSHEAR"  (no warning)  

8 Mania yakınlığı "CAUTION TERRAIN"  
"TERRAIN TERRAIN 
PULL UP"  

12.6. GPWS Uygulamaları  

GPWS, hava aracı tehlike içerisinde olduğunda, acil müdahale edilmesi için 
uyarı üreten ya da manialar açısından anlık görünüm ve muhtemel rota değişikliği 
gerektirebilecek ikazlar üreten bir emniyet ağıdır. 

Uçuş ekibi için gerekli GPWS manevra prosedürleri, hava aracı performans 
kriterlerini dikkate alarak, dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Uyarı durumunda, uçuş 
ekibi tarafından takip edilecek uygulama açık bir şekilde belirlenmelidir. Prosedürler 
uyarı ve ikaz durumuna göre farklı olarak hazırlanmalıdır.  

Uçuş el kitabı ya da operasyon el kitabında kontrollü uçuşların manialara 
çarpmasını (CFIT) önleme prosedür ve talimatları; yüksek alçalma süratine, yer 
yüzüne yakın olunduğunda getirilecek tahditler ile acil durum prosedürleri ve 
görevlerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 
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II. BÖLÜM ATS GÖZETİM HİZMETLERİ 
 



ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ  EĞİTİM NOTLARI 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 78 Kasım 2016 

1. KONTROLÖRÜN SORUMLULUKLARI 

1.1. Çalışmaya Başlamadan Önceki Sorumluluklar 

 Hava trafik kontrolörü, bir çalışma pozisyonunda sorumlu kontrolör olarak çalışmaya 
başlamadan önce, aşağıdaki konular hakkında tam bilgi sahibi olacaktır: 

1.1.1. Son gelen emir, tamim ya da prosedürler, 

1.1.2. İlgili meydan (meydanlar) ile ilgili sıralama, iniş ayırmaları (taxi yolu, apron 
v.b. çalışmaları nedeniyle) ya da inişte pilotlara verilmesi gereken bilgiler (pist durumu v.b.) 

1.1.3. İlgili tüm seyrüsefer, yaklaşma ve iniş cihazlarının durumları, 

1.1.4. İlgili tüm radyo, sensör ve telefon hatlarının durumu, 

1.1.5. Mevcut ve beklenen meteorolojik şartlar, 

1.1.6. Sorumlu olduğu sahayı ilgilendiren notamlar, 

1.1.7. Kullanılan pist (pistler) ve yaklaşma türü. 

1.1.8. Mevcut ve beklenen trafik durumu, 

1.1.9. Bütün trafiklerin durumu, verilen müsaadeler ve uyguladıkları prosedürler, 

1.1.10. Hizmeti verirken kullandığı alt sistemlerin (FDPS, MONA, SNET, vb) 
çalışma durumları. 

1.2. Çalışma Esnasındaki Sorumlulukları 

 Kontrolör; 

1.2.1. Durum ekranını kendi ihtiyaçlarına göre ayarlamaktan ve gerekli kontrolleri 
(altimetrik değer, manyetik sapma, RFB, ARTAS,FDP, DARD vb) yapmaktan sorumludur. 

1.2.2. ATS gözetim sisteminin sağladığı fonksiyonlar ve ekranda sergilenen 
bilgilerin, hava trafik kontrol hizmetinin sağlanmasında yeterli olup olmadığından emin 
olacaktır. 

1.2.3. Cihazlardaki her türlü hata, arıza, araştırma gerektirecek hadise veya 
hizmetin sağlanmasında güçlük ve imkansızlığa yol açacak koşulu düzensizliği mahalli 
usullere uygun olarak rapor edilecektir. 

1.2.4. Eğer çalıştığı saha için PSR ve SSR gerekliyse (APP) ya da sahanın birden 
fazla SSR kaplamasına ihtiyacı varsa, seçilen radar sensörünün by-pass modunda 
olmadığından emin olacaktır. 

1.2.5. Herhangi bir hava hadisesi ya da olağanüstü durumu (emergency), rapor 
edilmek üzere, ilk fırsatta ekip şefine bildirecektir. 

1.2.6. Trafik sayısının ya da kanal yoğunluğunun belli bir değerin üzerine çıkması 
durumunda, ekip şefini uyararak yardım isteyecek; gerekirse sektör açılmasını sağlayacak. 

1.3. Çalışma Sonrası Sorumlulukları 

1.3.1. Çalışma pozisyonunu devretmeden önce 

Pozisyonu devralacak kontrolöre trafik durumu, ATS gözetim sistemi, 
cihazlar, seyrüsefer yardımcıları, meteorolojik şartlar, notamlar, tahditler, kullanılan pist, 
yaklaşma türü ve önemli gördüğü diğer konular hakkında bilgi verecektir. 

1.3.2. Pozisyonu devrettikten sonra 

Devralan kontrolörün yukarıdaki bütün konuları tam olarak anladığı ve 
uyguladığından emin olana kadar çalışma pozisyonunu terk etmeyecektir. 
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AIP 

2. KONTROL SERVİSLERİNİN YETKİLERİ 

2.1. Türk Hava Sahasında ATS gözetim sistemleri; yaklaşma kontrol ve saha 
kontrol hizmetlerinde kullanılır. 

2.2. ATS gözetim hizmetleri, hava trafik kontrol ünitesi tarafından aşağıda belirtilen 
sahalar içinde sağlanacaktır: 

2.2.1. Ünite ATS gözetim kaplaması içerisinde, 

2.2.2. Kontrollü hava sahası içinde, 

2.2.3. Ünitenin kontrol yetkisinde bulunan hava sahası içerisinde veya 
yaklaşma kontrol ile saha kontrol arasında koordine edildiği şekilde, 

2.2.4. MRVA veya yol minimumlarının üzerinde. 

3. GÖREVLER 

3.1. ATS gözetim hizmetleri, aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır: 

3.1.1. Hava araçlarının pozisyonlarını tespit etmek üzere hava trafiğini takip 
etmek ve pozisyon raporu bilgilerinin ATC tarafından verilen müsaadelere 
uygunluğundan emin olmak, 

3.1.2. Hava araçları arasında ayırma temin etmek, trafik akış düzenini 
sağlamak ve karışıklıkları gidermek üzere hava trafiğine seyrüsefer (vektör) hizmeti 
sağlamak, 

3.1.3. Kalkışları, en kısa yoldan hava yoluna sokmak ve yol seviyelerine 
tırmanmalarını hızlandırmak, 

3.1.4. İnişe gelen hava araçlarının yollarını kısaltmak, yaklaşmaya 
başlayacakları irtifalara alçalmalarını hızlandırmak, alçalma sıralarını intizam 
içerisinde temin etmek ve yaklaşma için sıralandırmak üzere vektör hizmeti sağlamak, 

3.1.5. Hava araçlarına seyrüseferlerinde yardımcı olmak, 

3.1.6. “Emergency” halindeki hava araçlarına yardımcı olmak, 

3.1.7. Fırtına sahalarından kaçındırmak üzere hava araçlarına mümkün 
mertebe yardım etmek, 

3.1.8. Tehlike yaratabilecek hava aracı tespit edildiğinde, kontrolü altında 
bulunan hava araçlarına trafik bilgisi vermek. 
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4. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN YETERLİLİĞİ 

4.1. Hava trafik hizmetlerinin sağlanmasında kullanılan ATS gözetim sistemlerinin12 
yüksek derecede güvenilirlik, uygunluk ve doğruluk özelliğine sahip olması gerekir. 
Hizmetin kısmi ya da tamamen kesilmesine neden olabilecek sistem bozulma ya da 
tamamen arızalanma olasılığı zayıf olmalıdır.1314 

4.2. ATS gözetim sistemleri kendisine bağlı tüm kaynaklardan gelen bilgileri alma, 
işleme ve gösterme kabiliyetine sahip olmalıdır. 

4.3. ATS gözetim sistemleri, hava trafik hizmetlerinin sağlanmasında kullanılan diğer 
otomatik sistemlerle entegre olabilme kabiliyetinde olmalı ve kontrolörün gözlemlediği 
datanın doğruluk ve zamanlamasının geliştirilmesiyle ilgili otomasyon seviyesini, kontrolör 
iş yükünün azaltılmasını, komşu kontrol pozisyonları ve ATC birimleri arasında sessiz 
koordinasyon ihtiyacını sağlamalıdır. 

4.4. ATS gözetim sistemleri, çarpışma alarmı (STCA), minimum emniyet irtifası uyarısı 
(MSAW), çarpışma tahmini ve istenmeyen double SSR kodları gibi emniyetle ilgili ikaz ve 
alarmları sağlamalıdır. 

4.5. Ülkeler, komşu kontrol sahalarındaki gözetim kaplamasını geliştirmek ve 
genişletmeye yönelik ATS gözetim bilgisinin paylaştırılmasını kolaylaştırmalıdır. 

4.6. Ülkeler, bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarını temel alarak, ATS gözetim 
hizmetleri sağlanan hava araçlarıyla ilgili bilgilerin otomatik olarak koordinasyonunun 
sağlanması için otomatik koordinasyon usulleri tahsis etmelidir. 

4.7. PSR, SSR, ADS-B ve MLAT sistemleri hem tek başına hem de, birlikte ayırmalar 
da dahil olmak üzere, ATS gözetim hizmetlerinde kullanılabilir. Ancak aşağıdaki koşullar 
sağlanmalıdır: 

4.7.1. Sahada güvenilir bir kaplama olmalı;  

4.7.2. ATS gözetim sistem(ler)inin güvenilirliği ve tespit etme kabiliyetinin doğruluğu 
tatmin edici olmalıdır. 

4.7.3. ADS-B’nin kullanıldığı durumlarda, ilgili hava araçlarından gelen data 
güvenilir olmalıdır. 

4.8. Diğer ATS gözetim sistemlerinin hava trafik hizmet gereklerini tek başına 
karşılayamadığı durumlarda, PSR sistemleri kullanılmalıdır. 

4.9. Özellikle monopulse teknikli ya da Mode-S kapasitesi olan SSR sistemleri veya 
MLAT, ayırmada (aşağıdaki şartları sağlaması durumunda) tek başına kullanılabilir: 

4.9.1. Hava sahasında SSR transponder taşınmasının zorunlu olması 

4.9.2. Tanımın muhafaza edilmesi. 

                                                 
12 Normalde bir ATS gözetim sistemi, radar sistemleri, data hatları, data işleme sistemi (SDPS) ve durum 
ekranlarından oluşmaktadır. 
13 Sistem uygunluğu, güvenilirliği ve radarın kullanılmasında rehber bilgi ve kaynak Radyo Seyrüsefer 
Yardımcılarının Test Edilmesi İçin Rehber Doküman (Doc8071), İkincil Gözetleme Radarı (SSR) Sistemleri 
İçin Rehber Doküman (Doc9684) ve Hava Trafik Planlama Manüelidir (Doc9426). 
14 ADS-B ve MLAT sistemlerinin kullanımı ile sistem performansları hakkındaki rehber bilgileri Cir 326’da 
bulabilirsiniz. 
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4.10. Hava trafik kontrol hizmetinin sağlanmasında ADS-B sadece, hava araçlarından 
gelen ADS-B mesajlarının ilgili ATS otoritesi tarafından belirlenen miktardan daha yüksek 
kalitede olduğu durumlarda kullanılabilir. 

4.11. ADS-B tek başına, ayırma uygulamasında, aşağıdaki durumları sağlaması 
durumunda kullanılabilir: 

4.11.1. ADS-B transpondere sahip hava aracı tanımlanmış ve bu tanım devam 
ettirilebiliyorsa; 

4.11.2. ADS-B’den gelen bilgi mesajlarındaki bütünlük, ayırma sağlamak için 
yeterliyse; 

4.11.3. ADS-B transponderi olmayan hava araçlarının tanımlanması gerekmiyorsa; 

4.11.4. Hava aracı pozisyonunun, hava aracında bulunan ve pozisyon belirleyen 
seyrüsefer sistemlerinden farklı bir yöntemle tanımlanması gerekmiyorsa. 

4.12. ATS gözetim sistemlerinin kullanılması belli sahalarda kısıtlanabilir ve ilgili ATS 
otoritesi tarafından belirtilen bu gibi kısıtlamalar olabilir. Hava trafik hizmetlerini direkt 
etkileyen cihaz kısıtlamaları gibi işletme metotlarında kullanılan yeterli bilgi AIP' de 
yayınlanmalıdır.15 

4.13. PSR ve SSR'ın birlikte kullanılmasına izin verilen yerlerde, tanımlanmış 
transponder cihazı taşıyan hava araçları arasında ayırma sağlanırken, PSR arızası olması 
durumunda, SSR pozisyon sembollerinin doğruluğunun izlenmesi sağlandığında SSR 
yalnız başına kullanılabilir. 

 

5. DURUM EKRANI 

5.1. Kontrolöre gözetim bilgisini sağlayacak durum ekranı (situation display) en 
azından; pozisyon göstergeleri, ATS gözetimi için ihtiyaç duyulan radar harita bilgileri ve 
varsa hava aracı kimliği ve seviyesi bilgilerini içermelidir. 

5.2. ATS gözetim sistemi, pozisyon göstergeleri dahil sürekli yenilenen gözetim 
verilerini sağlamalıdır. 

5.3. Pozisyon göstergeleri PSR, SSR, ADS-B, MLAT veya kombine semboller olarak 
sergilenebilir 

 

PSR Göstergesi 

 

SSR Göstergesi 
 

Kombine 
(PSR+SSR) 

 

Mode-S 
Göstergesi 

  

                                                 

15 Ülkeler, PSR, SSR, ADS-B ve MLAT sistemlerinin kullanıldığı saha ya da sahalardaki bilgiyi, ATS gözetim 
hizmet ve prosedürlerini Annex 15,4.1.1 ve Appendix l'e göre sağlayacaktır 
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5.4. Mümkün olduğu zaman, belirgin semboller, aşağıdakilerin görüntülenmesinde 
kullanılabilir; 

 

5.4.1. SSR kodlarının ve/veya hava aracı 
kimliğinin istem dışı çoğalması (double SSR code) 
 

 

5.4.2. Yenilenmemiş track için tahmini 
pozisyon, 

 

5.4.3. Plot ve track bilgisi  
 

5.5. Gözetim data kalitesi hizmet için gereken limitlerin altına düştüğünde, durum, 
semboller ve diğer bilgilerle birlikte kontrolör’e gösterilecektir. 

5.6. 7500, 7600 ve 7700 gibi özel SSR kodları, IDENT gönderimi, güvenlikle ilgili 
alarmlar, ikazlar ve otomatik koordinasyonla ilgili bilgiler, kolayca tanımlanabilecek şekilde 
sade ve belirgin olarak sergilenmelidir. 

 

5.7. Pozisyon sembolü ile birleştirilmiş etiketler, alfanümerik formda gözetim 
sisteminden ve varsa FDPS’den gelen bilgiler için de kullanılmalıdır. 

5.8. Etiket bilgileri asgari, hava araçları tarafından gönderilen hava aracının kimliği (örn: 
SSR kodları ya da hava aracı tanıtması) ve varsa alınan basınç irtifasından oluşmalıdır. 
Bu bilgiler, SSR mode A, SSR Mode C, SSR Mode S’den alınabilir. 

5.9. Etiketler, kendisine ait olan pozisyon sembolü ile birlikte hatayı önleyecek ya da 
kontrolör tarafından karıştırılmayacak şekilde görüntülenecektir. Bütün etiket bilgileri temiz 
ve doğru bir şekilde görüntülenmelidir. 
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6. MUHABERE 

6.1. Muhabere sisteminin güvenilirlik ve kalitesi yüksek; devre dışı kalma veya 
performanstan düşme olasılığı çok düşük olmalıdır. Gerekli yedekleme sistemleri hazır 
tutulmalıdır.16 

6.2. Emergency bir durum deklare edilmediği sürece, ATS gözetim hizmeti başlamadan 
önce direkt pilot-kontrolör muhaberesi sağlanacaktır. 

 

7. ATS GÖZETİM HİZMETİNİN GEREKLERİ 

7.1. ATS gözetim sistemlerinde çarpışma alarmı, minimum emniyet irtifası ikazı gibi 
güvenlikle ilgili alarm ve ikaz sistemi varsa; elde edilen bu bilgiler, hava trafik hizmetlerinde 
uçuş emniyetini arttırmanın yanında kapasiteyi arttırmak için de mümkün olduğu ölçüde 
kullanılmalıdır. 

7.2. Mevcut şartlar altında trafiği idare edebilmek için aşağıdaki durumlar göz önüne 
alınarak aynı anda ATS gözetim hizmeti verilen trafik sayısı sınırlandırılmalıdır: 

7.2.1. Söz konusu kontrol sahası ya da sektörün yapısal karmaşıklığı, 

7.2.2. Söz konusu kontrol sahası ya da sektörde icra edilen fonksiyonlar, 

7.2.3. Kontrolörün iş yükü ve sektör kapasitesinin değerlendirilmesi, 

7.2.4. Hava aracı ve yerdeki muhabere, seyrüsefer, gözetim ana ve yedek 
sistemlerinin teknik güvenilirliği ve uygunluk derecesi. 

 

 

 

                                                 

16 Sistemin güvenilirliği ve kalitesine ilişkin bilgiler Annex 10, Bölüm 1 ve Hava Trafik Hizmetleri Planlama 
Manueli'nde (Doc. 9426) detaylandırılmıştır. 
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8. SSR TRANSPONDER VE ADS-B TRANSMITTER’İN KULLANIMI 

8.1. Kurallar 

8.1.1. ATS gözetim sistemlerinin güvenli ve yeterli bir şekilde kullanılabilmesini 
sağlamak için pilotlar ve kontrolörler yayınlanmış çalışma usullerine kesin bir şekilde 
uyacaklardır. Her zaman standart R/T freyzyolojisi kullanılacaktır. Transponder kodları 
ve/veya hava aracı tanıtmalarının doğru olarak set edildiğinden sürekli emin olunacaktır. 

AIP 8.1.2. Türk Hava Sahası dahilinde uçuş düzenleyen ve/veya Türk Hava 
Sahası’ndan transit geçiş yapan hava araçları SSR transponder ve MODE-C 
cihazlarına sahip olacaktır. Ancak; eğitim ve zirai amaçla 1000 ft GND ve altındaki 
irtifalarda uçuş düzenleyen tek motorlu hafif uçaklar ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 
hava araçları ve Türk Hava Kurumu’nun eğitim amaçlı olarak kullanmakta olduğu 
S.FIREFLY (T.67- 200M) hava araçları hariçtir. 

8.1.3. Türk Hava Sahası içerisindeki bir havaalanından kalkan, transponder ile 
teçhiz edilmiş bütün hava araçları transponderlarını, hava trafik kontrolörü tarafından 
verilen talimat gereğince çalıştıracaktır. 

8.1.4. Hava trafik kontrolörleri tarafından talimat verilmedikçe, bir pilot hiçbir 
şekilde Transponder cihazını IDENT (SPI) durumunda çalıştırmayacaktır. 

8.1.5. Şayet transponder cihazı, irtifa bildirecek şekilde teçhiz edilmişse, 
transponder çalıştırıldığı müddetçe irtifa bildiricisi de ON(çalışır) durumunda 
bulundurulacaktır. 

8.1.6. Kalkacak trafikler transponder'larını, kendilerine tahsis edilen kodu 
kullanarak, kalkıştan hemen önce çalıştıracaklardır. 

8.2. SSR Kod Yönetimi  

8.2.1. Emergency, radyo kaybı, kanunsuz girişim ile karşılaşan pilotların kullanması 
için 7700, 7600 ve 7500 kodları uluslararası kodlar olarak ayrılmıştır. 

8.2.2. SSR kodları aşağıdaki prensiplere göre ayrılır ve tahsis edilir: 

8.2.2.1. Bitişik ya da yakın hava sahalarında üst üste çakışan (overlap) radar 
kaplamalarını dikkate alarak, kodlar; bölgesel hava seyrüsefer anlaşmalarına göre ülkeler 
ya da sahalar için ayrılmalıdır. 

8.2.2.2. İlgili ATS otoriteleri, ATS birimlerine kod tahsisi için plan ve usuller tesis 
etmelidirler. 

8.2.2.3. Plan ve usuller komşu (sahada) ülkedekilere uyarlanabilir olmalıdır. 

8.2.2.4. Kodların tahsisi, bu kodların aynı SSR kaplaması içindeki sahada 
belirlenen zaman süreci içinde başka amaçlar için kullanımını engellemelidir. 

8.2.2.5. Kontrolör/pilot iş yükünü ve kontrolör/pilot muhabere ihtiyacını azaltmak 
için pilotun kod değiştirme gereksinimini minimumda tutmalıdır. 

8.2.2.6. Kodlar, ilgili ATS otoritesinin ortaya koyduğu plan ve usullere göre hava 
araçlarına tahsis edilecektir. 

8.2.2.7. Her hava aracının ayrı ayrı tanımlanmasına ihtiyaç duyulan yerlerde 
trafiklere mümkün olduğunca yol boyunca muhafaza edebileceği bir discrete kod tahsis 
edilmelidir. 
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8.2.3. Emergency, radyo kaybı ve kanunsuz girişime maruz kalınması ya da iki 
bölgesel ATS ünitesi arasında bir anlaşma mektubu olmaması durumunda, devreden ünite, 
muhaberenin devrini yapmadan önce kontrolü altındaki hava aracına SSR kod A2000 set 
ettirecektir. 

8.2.4. İhtiyaç duyulduğunda, uluslararası savaşların olduğu bölgelerde görev yapan 
tıbbi hava araçlarının17 özel kullanımı için SSR kodları rezerve edilmelidir. SSR Kodları, 
ICAO Bölgesel Ofisleri tarafından ilgili ülkelerle koordine kurularak çatışma bölgelerinde, 
trafiklerin kullanımı için belirlenmelidir. 

8.3. SSR Transponder’ının Çalıştırılması18 

8.3.1. Durum ekranında gözlenen Mode A kodunun, hava aracına tahsis edilenden 
farklı olduğu durumlarda, pilottan set ettiği kodu teyit etmesi ve bir sakıncası yoksa (örn: 
kanunsuz girişim) tahsis edilen kodu yeniden bağlaması istenecektir. 

8.3.2. Tahsis edilen ve gözlemlenen Mode A kodları arasındaki uyuşmazlık halen 
devam ediyorsa, pilottan transponder’ını durdurması istenebilir. Durumdan bir sonraki 
kontrol ünitesi ve etkilenebilecek diğer SSR ve/veya MLAT kullanan birimler haberdar 
edilecektir. 

8.3.3. Çağrı adı gönderebilme özelliği olan Mode S cihazı taşıyan hava araçları19, 
çağrı adlarını ICAO'nun uçuş plan formunun 7. maddesinde belirlendiği şekilde sunacaklar 
ve uçuş planı doldurulmamışsa tescil işaretini belirteceklerdir. 

8.3.4. Mode-S ile gönderilen ve durum ekranında sergilenen tanıtma hava 
aracından beklenenden farklı ise pilottan, set ettiği çağrı adını teyit etmesi ve gerekliyse 
hava aracı tanıtmasını yeniden set etmesi istenecektir. 

8.3.5. Pilotun Mode-S tanıtma özelliğini yeniden bağlamasına rağmen hava aracı 
tanıması halen istenen ya da olması gerekenden farklı ise kontrolör aşağıdakileri 
yapacaktır; 

8.3.5.1. Uyuşmazlığın devam ettiğini pilota bildirecek, 

8.3.5.2. Mümkünse, tanıtmayı gösteren etiketi ekran üzerinde düzeltecek, 

8.3.5.3. Hava aracı tarafından gönderilen hatalı tanıtımı bir sonraki kontrol 
pozisyonlarına ve Mode-S kullanan ilgililere bildirecek. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 “Tıbbi hava aracı” terimi, 1949 Cenevre Konvansiyonu ve 12 Ağustos 1949 tarihli Ek protokolde, 
uluslararası savaşlarda kurbanların korunması ile ilgili kısımlarda yer almaktadır.  

18 SSR transponder çalıştırılması usulleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri için Kurallar (Procedure for Air 
Navigation Services) - Aircraft Operations (PANS-OPS, Doc 8168 Volume 1, Part llI, Section 3' de mevcuttur. 

19 Bütün Mode S cihazlarına sahip olan hava araçları uluslararası sivil havacılık gereği olarak tanıtma özelliği 
bulunan Mode S cihazı taşımak zorundadırlar. (Annex 10, Cilt 4, Bölüm 2, Paragraf 2.1.5.2). 
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8.4. ADS-B Transmitter’in20 Çalıştırılması21 

8.4.1. ADS-B cihazına sahip hava araçları, ICAO uçuş planlarının 7. hanesinde 
belirtildiği şekilde çağrı adı bilgisini, uçuş planı olmadığı durumlarda ise tescil işaretini 
gönderecektir. 

8.4.2. ADS-B ile gönderilen ve durum ekranında sergilenen tanıtma hava aracından 
beklenenden farklı ise pilottan, set ettiği çağrı adını teyit etmesi ve gerekliyse hava aracı 
tanıtmasını yeniden set etmesi istenecektir. 

8.4.3. Pilotun ADS-B tanıtma özelliğini yeniden bağlamasına rağmen hava aracı 
tanıması halen istenen ya da olması gerekenden farklı ise Kontrolör aşağıdakileri 
yapacaktır; 

8.4.3.1. Uyuşmazlığın devam ettiğini pilota bildirecek, 

8.4.3.2. Mümkünse, tanıtmayı gösteren etiketi ekran üzerinde düzeltecek, 

8.4.3.3. Hava aracı tarafından gönderilen hatalı tanıtımı bir sonraki kontrol 
pozisyonlarına ve Mode-S kullanan ilgililere bildirecek. 

8.5. Basınç İrtifasının Kullanımına Dayalı Seviye Bilgisi 
Freyz  SQUAWK CHARLIE 

8.5.1. Seviye bilgisinin doğrulanması 

8.5.1.1. Basınç irtifasından elde edilerek display'de görünen seviye bilgisinin 
doğruluğu için kullanılacak hata toleransı; RVSM Hava Sahasında ± 200 ft, diğer hava 
sahalarında ± 300 ft olarak belirlenmiştir.  

8.5.1.2. Kontrolör ekranında sergilenmekte olan basınç irtifası bilgisinin 
doğruluğu her ATC birimince, trafikle ilk temasta, en az bir kere kontrol edilmelidir. O an 
için mümkün değilse, daha sonra yapılacaktır. Doğrulama işi, trafikten radyo/telefonla 
alınan altimetrik kaynaklı irtifa bilgisi ile karşılaştırmak suretiyle yapılmalıdır. Basınç irtifası 
bilgisi, onaylanmış tolerans değeri içinde olan trafiklerin pilotlarından, böyle bir doğrulama 
yapmalarını istemeye gerek yoktur. Geometrik yükseklik bilgisi, irtifa farklılıklarının 
belirlenmesinde kullanılamaz. 

Freyz  CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM LEVEL; 

8.5.1.3. Eğer sergilenen irtifa bilgisi onaylanmış tolerans değeri içinde değilse 
ya da o değeri aşmışsa, pilot durumdan haberdar edilmeli ve altimetresini kontrol ederek 
irtifasını doğrulaması sağlanmalıdır. 

8.5.1.4. Eğer bütün bu doğrulamalara rağmen (altimetrik doğrulamaya rağmen) 
farklılık devam ederse, duruma göre aşağıdaki önlemlere başvurulmalıdır; 

                                                 
20  ADS-B cihazlarıyla teçhiz edilmiş bir hava aracı aşağıda belirtilen olağanüstü durum ve diğer önemli 
durumları gönderebilecektir: 

a) olağanüstü durum (emergency) 

b) radyo kaybı, 

c) kanunsuz girişim, 

d) minimum yakıt, 

e) tıbbi durum.  
21 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları Yukarıdaki notta belirtildiği şekilde farklı durumlar için 
olağanüstü durum mesajı gönderememekte olup, sadece tek bir genel acil durum mesajı gönderebilmektedir. 
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8.5.1.4.1. Hava aracının pozisyon ve kimlik bilgisinin kaybolmasına neden 
olmayacak ise, pilottan Mode-C bilgisini göndermesini durdurması talep edilmeli ve ilgili 
kontrol pozisyonları veya ATC üniteleri bilgilendirilmelidir.  

Freyz  STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; 

8.5.1.4.2. Eğer, hava aracı pozisyon ve kimlik bilgileri kaybolacaksa ve ilgili 
ATS otoritesi müsaade etmişse, operasyona devam edilerek etiket üzerindeki seviye 
kısmına, rapor edilen seviye girilecektir. Bir sonraki kontrol pozisyonuna ya da ATC 
ünitesine, alınan önlemle ilgili bilgi verilmelidir. 

8.5.2. Seviye Meşguliyetinin Belirlenmesi 

8.5.2.1. Bir seviyenin 
bir hava aracı tarafından bloke 
edilmesi, RVSM Hava Sahasında ± 
200 ft, diğer hava sahalarında ± 300 
ft’lik bir sapma toleransı içinde 
olmasıdır. 22 

8.5.2.2. Bir Seviyeyi 
Muhafaza Eden Hava Aracı; basınç 
irtifa bilgisi, tahsis edilen seviye ile 
8.5.2.1 maddesinde belirtilen kriterler 
içerisindeyse, uçağın kendisine 
tahsis edilen seviyeyi muhafaza 
etmekte olduğu kabul edilir. 

8.5.2.3. Bir Seviyeyi Terk Eden Hava Aracı; bir seviyeyi terk etmeye müsaade 
edilen uçağın, basınç irtifa bilgisi, uçağa daha önce tahsis edilen seviyeden, beklenen 
yönde (alçalma/tırmanma yönünde) 300 feet’i aşan bir değişiklik sergilediğinde, uçağın 
manevraya başladığı ve daha önce tuttuğu seviyeyi terk ettiği kabul edilir. 

8.5.2.4. Alçalma Veya Tırmanmada Bir Seviyeyi Kat Eden Hava Aracı; 
alçalma veya tırmanmada eğer basınç irtifa bilgisi talep edilen yönde 300 feet'i aşan bir 
değişiklik sergiliyor ise uçağın bir seviyeyi kat etmiş olduğu kabul edilir. 

8.5.2.5. Bir Seviyeye Ulaşan Hava Aracı; birbirini takip eden üç ekran 
yenilemesi, üç sensör yenilemesi ya da 15 saniye (hangi değer daha büyükse) sonunda 
basınç irtifa bilgisi tahsis edilen seviyeye göre 8.5.2.1 maddesinde belirtilen kriterler 
içerisinde görüntüleniyor ise uçağın serbest kılınan seviyeyi aldığı kabul edilir. 

8.5.2.6. Kontrol hizmetinde kullanılan ve kontrolör ekranında görüntülenen seviye 
bilgileri arasındaki farklılık, yukarıda belirtilen değerlerden daha fazla ise, bu gibi 
durumlarda kontrolör tarafından müdahale edilir. 

 
  

                                                 
22  Bu değerin hesaplanmasına dair açıklama için Hava Trafik Hizmetleri Planlama Manüel’ine (Doc. 9426) 
bakabilirsiniz. 
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9. GENEL PROSEDÜRLER 

9.1. Performans Kontrolleri 

9.1.1. Kontrolör, çalışacağı cihazın, ilgili otorite tarafından tarif edilen teknik 
talimatlara göre doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmekten ve durum ekranı görüntü 
ayarlarını yapmaktan sorumludur. 

9.1.2. Kontrolör durum ekranında izlediği bilgilerin, işini aksaksız yürütebilmesi 
bakımından ATS gözetim fonksiyonlarını tam olarak yerine getirdiği hususunda tatmin 
olmalıdır. 

9.1.3. Kontrolör, yerel prosedürlere göre, cihazla ilgili hataları veya kontrol edilmesi 
gereken aksaklıkları veya ATS gözetim hizmeti verilmesini zorlaştıran durumları rapor 
etmelidir. 

9.2. Hava Aracının Tanımlanması 

9.2.1. Giriş 

IANS 9.2.1.1. Bir hava aracını tanımlarken çok dikkatli olunmalı ve her zaman 
doğru tanımlama yapılmalıdır. Yanlış tanımlama, pilotun güvenini sarsması bir yana, 
ayırmanın kaybolmasına ve düşük irtifalarda yanlış hava aracına talimat verilmesi 
nedeniyle tehlikeli sonuçlara neden olabilir. 

9.2.1.2. Herhangi bir şekilde yanlış hava aracının tanımlanmasına dair 
şüphe oluşursa, derhal radarsız ayırma sağlanmalı ve gerekliyse manialarla ayırma 
da temin edilmeli ve tanımlama doğrulanmalıdır. 

9.2.2. Uçuş Başları 
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9.2.3. Tanımın Sağlanması23 

9.2.3.1. Bir hava aracına ATS gözetim hizmeti sağlanmadan önce hava aracının 
tanımı yapılmalı ve pilota bildirilmelidir. Daha sonra tanım, ATS gözetim hizmeti sona 
erinceye kadar devam ettirilmelidir. 

Freyz  RADAR CONTACT  (Pozisyon); 

 IDENTIFIED (Pozisyon); 

 NOT IDENTIFIED (Sebep) [RESUME ( ya da CONTINUE) OWN NAVIGATION]; 

9.2.3.2. Eğer tanım kaybolursa, pilot bilgilendirilmeli ve uygun olduğunda gerekli 
talimatlar verilmelidir. 

Freyz  RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] 
(instructions); 

 WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (Sebep ve talimatlar); 

 IDENTIFICATION LOST [Sebep] (Talimatlar); 

 SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as 
necessary); 

 PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary); 

9.2.3.3. Tanım, kullanılan gözetleme sistemine göre, aşağıda belirtilen 
yöntemlerden en az biri ile yapılmalıdır. 

9.2.4. ADS-B Tanımlama Usulleri24 

9.2.4.1. Tanım için ADS-B’nin kullanıldığı yerlerde, hava aracı aşağıdaki 
usullerden bir veya birkaçı kullanılarak tanımlanabilir: 

9.2.4.2. Hava aracı tanıtmasının/çağrı adının ADS-B etiketinde görülmesi, 

9.2.4.3. ADS-B tanımının transferi (bkz. paragraf 9.4), 

9.2.4.4. “Transmit ADS-B IDENT” talimatına uygunluğun gözlemlenmesi25. 

9.2.5. SSR ve/veya MLAT Tanımlama Usulleri 

9.2.5.1. Tanım için SSR ve/veya MLAT’ın kullanıldığı yerlerde, hava aracı 
aşağıdaki usullerden bir veya birkaçı kullanılarak tanımlanabilir: 

9.2.5.1.1. Hava aracı tanıtmasının/çağrı adının bir radar etiketinde 
görülmesi26; 

                                                 
23 Hava aracı mümkün olan en kısa sürede tanımlanmalıdır. Böylece, rota ve sıralama prosedürleri ile trafiğe 
verilecek ayırma standartları için yeterli zaman kalacaktır. Gecikmiş tanımlama, gereksiz gecikmelere, 
karmaşaya ve esnekliğin azalmasına neden olacaktır. Ancak erken tanımlama yapmak için de yanlış 
tanımlamalara sebep olarak emniyetsiz bir ortamın doğmasına neden olmaktan da kaçınılmalıdır. 
24 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları Yukarıdaki notta belirtildiği şekilde farklı durumlar için 
olağanüstü  durum mesajı gönderememekte olup, sadece tek bir genel acil durum mesajı 
gönderebilmektedir. 
25 Gelişmiş radar sistemlerinde “IDENT” özelliği radar pozisyon göstergesinin ve etiketin bir kısmının ya da 
tümünün yanıp sönmesi şeklinde sergilenebilir. 
26 Bu usulün kullanımı code/callsign korelasyonunu, aşağıdaki maddedeki notu da dikkate alarak başarı ile 
elde edilmesini gerektirir. 
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9.2.5.1.2. Bir SSR ve/veya MLAT etiketinde, tahsis edilmiş bir discrete kodun 
görülmesi ve bu kodun ilgili trafik tarafından bağlandığının doğrulanması27; 

Freyz 
 SQUAWK (kod); 

 CONFIRM SQUAWK (kod); 

9.2.5.1.3. Bir SSR ve/veya MLAT etiketinde, Mode S cihazlarına sahip 
uçağın çağrı adının görüntülenmesi28; 

9.2.5.1.4. Tanımının devri ile (bkz. paragraf 9.4); 

9.2.5.1.5. Belirlenmiş bir kodun set edilmesi ve talimata uygunluğunun 
gözlemlenmesi; 

9.2.5.1.6. “Squawk IDENT” talimatına uygunluğun gözlemlenmesi29; 

Freyz 

 SQUAWK IDENT 

 SQUAWK [kod] [AND] IDENT; 

 TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; 

9.2.5.2. Bir discrete kodun bir hava aracına set edilmesi halinde, pilotun set 
etmiş olduğu kodun, hava aracı için rezerve edilen kod ile aynı olduğu ilk fırsatta kontrol 
edilmelidir. Ancak bu kontrolden sonra discrete kod, tanımlamada temel olarak 
kullanılabilir.  

9.2.6. PSR Tanımlama Usulleri 

9.2.6.1. Tanım için PSR radarının kullanıldığı yerlerde hava araçları aşağıdaki 
usullerden bir veya birkaçı kullanılarak tanımlanabilir: 

9.2.6.2. Durum ekranı üzerinde gösterilen bir nokta30 üzerinde, veya o noktadan 
bearing ve mesafe olarak pozisyonunu rapor eden bir hava aracı ile, belirli bir pozisyon 
göstergesi arasında korelasyon sağlanması ve söz konusu radar pozisyonunun rotasının, 
ilgili hava aracının uçuş yolu veya rapor edilen uçuş başı ile uyumlu olduğunun 
belirlenmesi; 

                                                 
27 Bu usulün kullanımı, her bir uçağa, bir discrete kod tahsis edilmesini sağlayacak, kod tahsis sisteminin 
devrede olmasını gerektirir. 
28 Mode-S transponder’ların sağlamış olduğu hava aracı kimliği, her bir hava aracı çağrı adının durum 
ekranında görüntülenmesini sağlayacağından, Mode A discrete koduyla hava araçlarının tanımlanmasını 
ortadan kaldırmaktadır. Bu ancak, yer ve hava cihazlarının uygunluğunu gerektiren bir durumdur. 
29 Gelişmiş radar sistemlerinde “IDENT” özelliği radar pozisyon göstergesinin ve etiketin bir kısmının ya da 
tümünün yanıp sönmesi şeklinde sergilenebilir. Transponder kodlarının birbirine karışması "IDENT" türünde 
işaretler üretebilir. Aynı saha içerisinde eş zamanlı "IDENT" göndermeleri, tanımlamada hataların ortaya 
çıkmasına neden olabilir. 
30 Üzerinde rapor verilen nokta, her zaman durum ekranı üzerindeki uçağın, radar göstergesi ile tam olarak 
uyuşmayacağından gerekli dikkat gösterilmelidir. Bunun için ilgili ATS otoritesi metodun kullanımında 
uygulanmak üzere ilave koşullar açıklayabilir. Örneğin; 

 Belirli seyrüsefer yardımcıları üzerinde seviye ya da seviyelerde bu metodun 
kullanılamayacağı; ya da 

 Radar antenine göre bu metodun kullanılamayacağı mesafe 

 Burada sözü edilen “nokta”, üzerinde radar tanımlamasının yapılabileceği uygun bir coğrafi noktadır. 
Normalde seyrüsefer yardımcıları ile tesis edilmiş rapor noktaları üzerinde tanım yapılır. 



ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ  EĞİTİM NOTLARI 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 91 Kasım 2016 

9.2.6.3. İzlenmekte olan bir radar pozisyon göstergesi ile henüz kalkmış olduğu 
bilinen bir uçağın, kullanılan pist sonundan itibaren 2 km (1 NM)  içinde korelasyonun 
sağlanması  (Bu yöntem kullanılırken meydan üzerinde bekleyen ya da transit geçen 
trafiklerle, yandaki paralel pistlerden kalkan ya da pas geçen trafiklere dikkat edilmelidir). 

9.2.6.4. Tanımın devri ile (bkz. Paragraf 9.4); 

9.2.6.5. Eğer şartlar gerektiriyorsa, belli bir süre track gözlemi yaparak, hava 
aracının uçuş başının kesinleştirilmesi amacıyla; 

9.2.6.5.1. Pilota bir veya daha fazla, en az 30 derecelik uçuş başı talimatı 
verilmesi ve belirlenmiş bir radar pozisyon göstergesinin hareketleri ile talimatları 
uygulamakta olduğunu belirten bir hava aracı arasında korelasyon sağlanması veya 

Freyz  FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (ya da RIGHT) HEADING (üç karakter) 

9.2.6.5.2. Belirlenmiş bir radar pozisyon göstergesinin hareketleri ile hava 
aracı tarafından uygulanmakta olan rapor edilmiş manevraları arasında korelasyon 
sağlanması. 

 Bu metotları kullanırken kontrolör ; 

 Verilen talimatlara uyumlu manevra sergileyen birden fazla radar 
pozisyon göstergesi bulunmadığından31; 

 Manevra(lar)ın hava aracını radar ya da durum ekranı kaverajının 
dışına çıkarmayacağından emin olacaktır (bkz. Paragraf 9.6.1). 

9.2.6.6. Hava aracının tanımlamasına yardımcı olmak için Direction-Finding 
bearinglerinden faydalanılabilir. Bununla beraber bu metot belli şartlar altında ve özel 
durumlar için ilgili ATS otoritesi tarafından belirtilmedikçe tanımın sağlanmasında tek 
olarak kullanılmayacaktır. 

9.2.7. İlave Tanım Metodu 

9.2.7.1. İki ya da daha fazla pozisyon sembolü birbirine yakın olarak izlendiğinde 
ya da aynı anda benzer hareketleri yaptıkları izlendiğinde ya da başka nedenlerle pozisyon 
sembollerinin tanımından şüphe edildiğinde, tanımdaki bütün riskler ve hatalar yok 
edilinceye kadar baş değiştirilmeli ya da ilave tanım yöntemleri uygulanmalıdır. 

 
AIP 

9.3. Radar Tanımının Bildirilmesi 

 Hava aracı şüpheye yer bırakmayacak şekilde tanımlandığında, hava trafik 
kontrolörü, pilota tanımlandığını bildirecektir. 

 

9.4. Tanımın Devri 

9.4.1. Tanımın bir kontrolörden diğerine devri sadece söz konusu hava aracının 
tanımı devir alacak kontrolörün gözetim kaplamasında olduğu düşünüldüğünde 
yapılmalıdır. 

9.4.2. Tanımın devri aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir: 

                                                 

31  Bu metotları uygularken normal olarak rota değişikliklerinin yapılacağı sahalara dikkat etmek gerekir. 
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9.4.2.1. Pozisyon işaretleri otomasyon olarak görüntüleniyorsa ve sadece bir 
pozisyon sembolü varsa, tanımdan kuşku duyulmuyorsa; 

9.4.2.2. Hava aracının discrete SSR kodunu32 ya da hava aracı adresini33 
bildirerek; 

9.4.2.3. SSR Mode-S kaplaması varsa, hava aracının kimlik bilgisi sağlayan 
SSR Mode S donanımlı olduğu bilgisi verilir; 

9.4.2.4. İki durum ekranı yan yana ise pozisyon göstergesinin direkt işaret 
edilmesiyle34 (parmak ile) ya da sistemdeki benzer fonksiyonun kullanılmasıyla 

9.4.2.5. Her iki durum ekranında da sergilendiği bilinen seyrüsefer yardımcısı ya 
da coğrafi noktadan mesafe ve yön bilgisi vererek; hava aracının rotası her iki kontrolör 
tarafından biliniyorsa, birlikte track gözlemi yaparak35, 

9.4.2.6. Tanımı devredecek kontrolörün hava aracına kod değiştirme talimatı 
vermesi ve değişikliğin, tanımın devir alacak kontrolör tarafından izlenmesi36; 

9.4.2.7. Tanımı devredecek kontrolörün uçağa squawk IDENT talimatını 
vermesi ve yanıtı tanımı alacak olan kontrolörün izlemesi23. 

9.5. Pozisyon Bilgisi 

9.5.1. ATS gözetim hizmeti sağlanan bir hava aracına aşağıdaki durumlarda 
pozisyon bilgisi verilecektir: 

9.5.1.1. Aşağıdakilerin dışında, tanımdan hemen sonra; 

9.5.1.1.1. Pilotun kendi pozisyonunu kendisinin vermesi, kalkıştan sonra 1 
NM içinde tanımlanması ve saatin kalkış saatine uygun olması, 

9.5.1.1.2. Mode S hava aracı kimlik bilgisinin ya da tahsis edilen SSR 
discrete kodunun kullanılması durumunda; hava aracının pozisyon göstergesi bilgisi uçuş 
planı ile uyuşuyorsa, veya 

9.5.1.1.3. Hava aracı, tanımının devri yöntemlerinden birisiyle devredilmişse. 

9.5.1.2. Pilot pozisyon bilgisi istediğinde, 

9.5.1.3. Pilotun verdiği tahmin ile kontrolörün gözlemine dayanan tahmini 
arasında belirgin bir fark varsa, 

9.5.1.4. Pilota kendi seyrüseferini kendisi yapması talimatı verildiğinde, verilen 
talimat uçağı daha önce kendisine tahsis edilen rotadan çıkarmışsa (bkz. Paragraf 9.6.5 ), 

                                                 

32 Bu metodun kullanılması için hava sahasında her uçağın ayrı bir (discrete) kod tahsisini sağlayacak bir 
ATS gözetim sistemi gerekmektedir. 

33 Hava aracı adresinin bildirilmesi 6 karakterlik adresin alfanümerik olarak bildirilmesiyle yapılacaktır. 

34  Bu metodun kullanımında parallaxtan (optik yanılsama) kaynaklanabilecek hatalara dikkat edilmelidir. 

35 Bu metot kullanılarak tanım yapılmadan önce, şayet kontrol altındaki hava aracına yakın olan benzer uçuş 
başında başka pozisyon sembolleri gözlenmekte ise bu duruma özellikle dikkat edilmelidir. Farklı radarlarda 
görüntülenen pozisyon sembollerinin mesafe ve açısal olarak birbirine uymaması gibi radarın doğru 
çalışmamasından doğabilecek hatalar ve parallax etkisinden doğacak hatalar, bilinen bir nokta ile ilgili olarak 
belirtilen bir hava aracı pozisyonunun radar ekranında farklı olarak görüntülenmesine neden olabilir. Bu 
durumda ilgili ATS otoritesi söz konusu metodun uygulanabilmesi için ilave şartlar tarif edebilir. Örneğin; 

 İki kontrolör tarafından kullanılan ortak referans noktasından maksimum bir değer 
belirlenebilir; ve 

 Transferi devreden kontrolör tarafından belirtilen ile devralan kontrolör tarafından 
gözlenen pozisyon sembolü arasında maksimum bir mesafe tespit edilebilir. 

36 Bu metodun kullanımında tanımı alacak olan kontrolörün izleme süresinin çok kısa olması bakımından ön 
koordineye ihtiyaç vardır. 
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Freyz 

 RESUME OWN NAVIGATION (uçağın pozisyonu) (ilave talimatlar); 

 RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (fix) [MAGNETIC TRACK (üç rakam) 
DISTANCE (rakam) MILES]; 

9.5.1.5. Uçağın gitmekte olduğu yoldan saptığı görüldüğünde ATS gözetim 
hizmetini bitirmeden hemen önce. 

9.5.2. Aşağıdaki formlardan biri uçağa pozisyon bilgisi olarak verilecektir: 

9.5.2.1. İyi bilinen coğrafi bir noktaya göre, 

9.5.2.2. Belirli bir noktaya, yol seyrüsefer yardımcısına ya da yaklaşma 
yardımcısına göre manyetik yön ve mesafesini bildirerek, 

9.5.2.3. Bilinen bir noktadan pusula yönü ve uzaklık  

9.5.2.4. Eğer hava aracı son yaklaşma safhasında ise, touchdown'a mesafe 
olarak veya 

9.5.2.5. Bir ATS yolunun merkez hattından mesafe ve yön olarak. 

Freyz  POSITION (mesafe) (yön) OF (Fix) [ya da OVER ya da ABEAM (fix)] 

9.5.3. Pozisyon bilgisi, uygun olduğunda haritada işaretlenmiş ve hava aracının cari 
uçuş planındaki yollardan referans alınarak verilecektir37. 

9.5.4. Pilot, yukarıdaki şekilde bilgilendirildiğinde mecburi olmayan rapor 
noktalarında rapor vermez ya da meteorolojik amaçlarla hava raporunun verilmesi gereken 
yerler dahil sadece hava trafik hizmet birimlerinin belirleyeceği yerlerde rapor verir. Pilotlar 
aşağıdaki durumlarda sesli pozisyon raporu verecektir: 

9.5.4.1. Kontrolör tarafından talep edildiğinde; 

9.5.4.2. ATS gözetim hizmetinin bitirildiği bildirildiğinde;  

9.5.4.3. Tanımın kaybolduğu bildirildiğinde. 

Freyz  OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (tahdit, nokta)]; 

 NEXT REPORT AT (fix); 

 REPORTS REQUIRED ONLY AT (fix); 

 RESUME POSITION REPORTING; 

AIP 9.5.5. IFR hava araçları tarafından Türk Hava Sahası’na giriş ve çıkış 
pozisyon raporları verilecektir. 

 

                                                 
37 Hava Trafik Kontrolörleri yalnızca referans noktasının adını vermekle kalmayıp bunların seyrüsefer 
yardımcısı olması halinde üçlü kodlarını belirtmeli ya da verilen yerin saha mı, meydan mı olduğunu referans 
noktasının arkasına ekleyerek söylemelidir. (Örneğin, bir uçağa “Antalya’nın 10 NM kuzeyindesiniz” şeklinde 
bilgi verildiğinde, referans noktası Antalya şehrimidir, VOR mıdır ya da meydan mıdır?) 
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9.6. Vektör38 

9.6.1. Vektör, belirlenmiş uçuş başları vererek, hava aracının istenilen rotayı 
muhafaza etmesiyle sağlanacaktır. Bir hava aracını vektör ederken, kontrolör aşağıda 
belirtilen prosedürlere uymalıdır: 

9.6.1.1. Hava aracı mümkün olduğunca pilotun seyrüsefer yardımcı cihazlarını 
kullanarak pozisyonunu monitör edebileceği rotalar ve yollar boyunca vektör edilmelidir (Bu 
yöntem seyrüsefer yardımına duyulacak ihtiyacı ve ATS gözetiminin kaybı sonucunda 
ortaya çıkacak problemleri azaltacaktır), 

9.6.1.2. Bir hava aracına, kendisine daha önce tahsis edilmiş rotasından 
ayıracak bir başlangıç vektörü verildiğinde, vektörün nedeni ve limiti pilota bildirilmelidir 
(örn. “to….position”, “for …. Approach”), 

9.6.1.3. Kontrolün devri gerçekleşmedikçe ve bitişik sahadaki kontrollü hava 
araçlarıyla ayırma sağlanması için yapılmış bir anlaşma yoksa hava araçları, sorumluluk 
sahası sınırına 2.5 NM’den daha yakın olmamak kaydı ile 5 NM’den daha büyük ayırma 
uygulandığı yerlerde uygulanan ayırmanın yarısından daha yakın bir pozisyona vektör 
edilmeyecektir, 

9.6.1.4. Emergency durum veya kötü hava şartlarından kaçındırma (bu 
durumda pilot uygun şekilde bilgilendirilir) veya pilotun özellikle (geçerli bir sebepten 
dolayı) talep etmesi hariç, kontrollü uçuşlar kontrolsüz sahalar içine vektör edilmeyecektir, 

9.6.1.5. Bir hava aracı pozisyon ve yön gösterge cihazlarının güvenilmezliğini 
rapor etmişse, hava aracına manevra talimatları vermeden önce, pilottan tüm dönüşleri 
belirlenmiş bir oranla yapması ve talimatları alır almaz, anında yerine getirmesi 
istenecektir39. 

9.6.2. IFR bir hava aracının vektörü esnasında ya da direkt rota talimatı 
verildiğinde, bu talimat hava aracını ATS rotasının dışına çıkarmaktadır 40. Pilot kendi 
seyrüseferine başlayacağı bir noktaya ulaşıncaya kadar, kontrolör vereceği müsaadelerde 
mania emniyet payının sürekli olarak sağlandığını garantileyecektir. Gerektiğinde düşük 
hava sıcaklıklarında MRVA41 değerlerinde gerekli düzeltme yapılmalıdır.  

                                                 
38 Vektör teknikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kitabın üçüncü bölümünde yer almaktadır.  
39 Bu durumda göstergeler sağlıklı çalışmadığı için, uçuş başına dönme talimatı verilemez. Pilottan 
dönüşlerini bellirli bir oranda (örneğin saniyede 3 derece) yapması talimatı verilir. Sonra “Dönüşe Başla” 
talimatı verilir ve süre tutulur. 30 derecelik bir dönüşe ihtiyaç duyulması durumunda 10 saniyenin dolması 
beklenir. Sonra “Dönüşünüzü durdurun” talimatı verilerek track gözlemi yapılır. Bu şekilde en yakın ve uygun 
havaalanının pist uzantısına yönlendirerek, pisti ya da meydanı görmesi ve emniyetli bir şekilde iniş yapması 
sağlanır.    

40 IFR bir hava aracı vektör edildiğinde, genellikle pilot, tam pozisyonunu ve sonuç olarak gerekli mania 
emniyet payını sağlayacak irtifanın ne olduğunu tespit edemez. Detaylı mania kriterleri PANS-OPS (Doc 
8168) Cilt I ve II dokümanında bulunabilir.  

41 Hava sıcaklığı faktörü göz önüne alınarak hazırlanacak düzeltilmiş MRVA haritalarını hazırlayarak, 
kontrolörlerin kullanımına sunmak ATS otoritesinin sorumluluğundadır. 
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9.6.3. Hava araçlarında bulunan “ground proximity” sisteminin42  aktif hale gelmesini 
en aza indirmek için, asgari vektör irtifası (minimum vectoring altitude) mümkün olduğunca 
yüksek tutulmalıdır.  

9.6.4. Ülkeler ground proximity ikazının nerede, ne zaman, hangi irtifada aktif hale 
geldiğini rapor etmeleri için kontrolörleri cesaretlendirmelidir. Böyle durumların yeniden 
olmasını engellemek için usuller değiştirilebilir. 

9.6.5. Bir uçağın vektörü bitirilirken, verilen son talimatlar hava aracını daha önce 
tahsis edilen rotasından ayırmışsa, gerektiğinde pilota pozisyonu bildirilecek ve uygun 
diğer talimatlarla birlikte kendi seyrüseferini üstlenmesi talimatı verilecektir.  

Freyz  LEAVE (fix) HEADING (üç rakam); 

 CONTINUE HEADING (üç rakam); 

 CONTINUE PRESENT HEADING; 

 FLY HEADING (üç rakam); 

 TURN LEFT (ya da RIGHT) HEADING (üç rakam) [sebep]; 

 TURN LEFT (ya da RIGHT) (dönüş derecesi) DEGREES [sebep]; 

 STOP TURN HEADING (üç rakam); 

 HEADING IS GOOD; 

 DUE TRAFFIC, 

 FOR SPACING, 

 FOR DELAY, 

 FOR DOWNWIND (ya da BASE, ya da FINAL), 

 VECTORING FOR (yaklaşma tipi) APPROACH RUNWAY (pist). 

 VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (pist) REPORT FIELD (ya da RUNWAY) 
IN SIGHT; 

 POSITION (numara) MILES FROM (fix veya TOUCHDOWN) TURN LEFT (ya da RIGHT) 
HEADING (üç rakam); 

 YOU WILL INTERCEPT (radyo yardımcısı ya da track) (mesafe) FROM (fix veya 
TOUCHDOWN); 

o REQUEST DISTANCE FINAL; 

 CLEARED FOR (yaklaşma tipi) APPROACH RUNWAY (pist); 

 REPORT ESTABLISHED [ON ILS (LOCALIZER) ya da (GLIDE PATH)]; 

 CLOSING FROM LEFT (ya da RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]; 

 TURN LEFT (ya da RIGHT) HEADING (üç rakam) [TO INTERCEPT] ya da [REPORT 
ESTABLISHED]; 

 EXPECT VECTOR ACROSS (LOCALIZER COURSE ya da FIX) (sebep); 

 THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH  (LOCALIZER COURSE ya da FIX) [Sebep]; 

 TAKING YOU THROUGH (LOCALIZER COURSE ya da FIX) [Sebep]; 

 MAINTAIN (irtifa) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION; 

 REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH; 

 INTERCEPT (LOCALIZER COURSE ya da FIX); 

 YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER. TURN LEFT (ya da RIGHT) IMMEDIATELY AND 
RETURN TO THE LOCALIZER; 

                                                 
42 Sistemin böyle aktif hale gelmesi pilotu manialardan arınmak için derhal ve dik bir şekilde tırmanmaya 
zorlar. Trafikler arasındaki ayırmayı tehlikeye sokabilir. 
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9.7. Seyrüsefer Yardımı 

9.7.1. Öngörülen rotasından veya belirlenmiş bekleme paterninden büyük ölçüde 
saptığı gözlemlenen tanımlanmış bir hava aracı uygun biçimde ikaz edilerek, kontrolörün 
değerlendirmesine göre eğer söz konusu sapma sağlanan hizmeti etkileyecek ise, uygun 
önlemler de alınmış olacaktır. 

9.7.2. ATS gözetim hizmeti sağlayan bir hava trafik kontrol ünitesinden seyrüsefer 
yardımı almak isteyen bir hava aracının pilotu; mutlaka sebep bildirecek (kötü hava 
şartlarından kaçınmak, seyrüsefer cihazlarının güvenilmezliği vb.) ve şartlar elverdiğinde 
ayrıntılı bilgi verecektir. 

9.8. ATS Gözetim Hizmetinin Kesintiye Uğraması 

9.8.1. Kendisine ATS gözetim hizmeti verildiği bildirilen bir hava aracı, herhangi bir 
nedenle hizmet kesintiye uğradığında veya bitirildiğinde43 derhal ikaz 
edilmelidir. 

Freyz 
 RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE (reason)] 

(instructions); 

9.8.2. Tanımlanmış bir hava aracının kontrolü radarsız kontrole devredilirken, devir 
gerçekleşmeden önce kontrolör; transferi devir edilecek trafikle diğer kontrollü trafiklerin 
tamamı arasında radarsız ayırmanın sağlanmış olduğundan emin olacaktır. 

9.9. Minimum Seviyeler 

9.9.1. Bir kontrolör, aşağıdaki konularda sürekli ve güncel bilgiye sahip olacaktır; 

9.9.1.1. Sorumluluk sahası için tesis edilmiş en alçak uçuş irtifalarına, 

9.9.1.2. En düşük kullanılabilir uçuş seviyesi ya da seviyeleri, 

9.9.1.3. Taktik radar vektör usullerine uygulanabilecek irtifalar (MRVA) 

9.10. Elverişsiz Hava Koşullarına İlişkin Bilgi 

9.10.1. Elverişsiz hava sahası44 içine girmesi olası görünen bir hava aracı gerekli 
hazırlığı yapması için yeteri kadar erken bir zamanda uyarılmalıdır. Ayrıca pilot isterse 
elverişsiz hava sahasından nasıl arınacağı tavsiye edilir. 

9.10.2. Kontrolör bir hava aracını elverişsiz hava sahası çevresinden vektör ettiği 
sırada hava aracı gitmekte olduğu ya da kendisine tahsis edilmiş rotadan çıkarsa45, hava 
aracı gözetim kaplaması içinde iken tekrar eski yoluna döndürülmelidir. Bu mümkün 
görünmüyorsa durum pilota bildirilmelidir. 

9.11. Önemli Meteorolojik Bilgilerin Meteoroloji Ofisine Rapor Edilmesi 

 Kontrolörün her ne kadar fırtına gibi hava olaylarını özel olarak izlemesi 
gerekmiyorsa da, fırtınalar, cepheler gibi önemli hava olayları durum ekranı üzerinde 
izlendiğinde, bulundukları hava sahası, şiddeti, uzunluğu ve hareket yönü gibi bilgiler 
mümkünse meteoroloji ofisine rapor edilmelidir.  

                                                 
43   Bir hava aracının radar, ADS-B veya MLAT sistemleri kaverajına sahip komşu hava sahasına geçişi 
ATS gözetim hizmetinin kesintiye uğraması ya da bitirilmesi anlamına gelmemektedir. 

44 ATS gözetim sisteminin kapasitesine bağlı olarak, elverişsiz hava sahası ekran üzerinde sergilenmeyebilir. 
Normalde hava aracının hava (Meteoroloji) radarı ATS'in kullandığı radar sensörlerinden daha sağlıklı bilgi 
sağlar. 

45 Bazı durum ekranlarında, bazı nedenlerle elverişsiz havanın çok yoğun olduğu sahalar 
görüntülenmeyebilir. Bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır. 
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10. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN HAVA TRAFİK KONTROL 

SERVİSLERİNDE KULLANILMASI46 

10.1. Fonksiyonlar 

ATS gözetim sistemi tarafından sağlanan ve bir durum ekranı üzerinde sergilenen 
bilgiler, hava trafik kontrol hizmeti sağlanırken, aşağıda sıralanan fonksiyonların yerine 
getirilmesinde kullanılabilir: 

10.1.1. Hava sahası kullanım kapasitesini artırmak, gecikmeleri azaltmak, direkt 
rotalar ve uygun uçuş güzergahları tahsis etmek ve emniyeti en üst seviyede tutmak 
amacıyla ATS gözetim hizmeti sağlamak; 

10.1.2. Hızlı ve etkin kalkış trafiği akışı ve seyir seviyesine tırmanışı hızlandırmak 
amacıyla kalkan trafiklere vektör sağlamak; 

10.1.3. Potansiyel conflict'lerin çözümü amacıyla hava araçlarına vektör sağlamak, 
gerektiğinde geciktirme amaçlı vektörler vermek; 

10.1.4. Yeterli ve hızlı bir yaklaşma sıralaması amacı ile inişe gelen hava araçlarına 
vektör hizmeti sağlamak, 

10.1.5. Pilotlara seyrüseferlerinde yardımcı olmak amacıyla (bir radyo seyrüsefer 
yardımcısına veya yardımcısından, kötü hava koşullarının hüküm sürdüğü sahaların 
etrafından veya dışından) vektör hizmeti sağlamak; 

10.1.6. Kaveraj sahasında haberleşme kaybına uğrayan bir hava aracı olduğunda, 
ayırma sağlamak ve normal trafik akışını sürdürmek; 

10.1.7. Hava trafiğine uçuş rotası monitörünü sürdürmek47; 

10.1.8. Radarsız kontrolöre (mümkün olduğunca) aşağıdaki bilgileri sağlamak 
amacıyla Hava Trafiğin gelişimini gözlemlemeyi sürdürmek: 

10.1.8.1. Kontrol altındaki hava araçlarıyla ilgili daha doğru pozisyon bilgisi; 

10.1.8.2. Diğer trafiklerle ilgili ilave bilgiler; 

10.1.8.3. Müsaade edildikleri rotalar ve uygun olduğunda seviyeler de dahil 
olmak üzere, hava araçlarının kendi müsaadelerinden önemli ölçüde sapmalarına ilişkin 
bilgiler. 
  

                                                 

46 Bu bölümdeki kurallar, ATS gözetim sisteminin saha kontrol veya yaklaşma kontrol hizmetinde kullanılması 
ile ilgili genel kurallardır.  
47 Böyle durumların izlenmesinde hız, zaman olarak otoritenin belirlediği toleranslar varsa toleransların dışına 
çıkılıncaya kadar sapmalar önemsenmez. 
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10.2. Ayırma Uygulaması 

IANS 10.2.1. ATS gözetim hizmetlerinde kullanılan ayırma değerleri, radarsız 
ayırmalarla karşılaştırıldığında çok daha düşük ve emniyetlidir. Bunun sonucunda 
da kullanılan hava sahasında daha fazla sayıda trafiğe hizmet verilebilir ve daha 
hızlı trafik akışı sağlanır. 

10.2.2. Kontrolörler, hava 
araçları arasında azaltılmış olan 
ayırmanın hatalarını fark edebilmek için 
daha az zamanlarının olacağının farkında 
olmalıdırlar. Kontrolörler, ayırmanın 
belirlenen değerin altına düşmesi 
durumunda, hava araçları arasında 
alternatif (tercihen dikey) ayırmanın 
sağlandığından emin olmalıdırlar. 

10.2.3. ATS gözetim sistemi 
kullanan kontrolör, özel durumlarda 

uygulanacak ayırmayı belirlerken; rüzgarın etkisi, hava araçlarının göreceli uçuş 
başı ve sürati, ATS gözetim sistemi teknik kısıtlamaları, kontrolör iş yükü ve 
muhabere yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü problem de dahil olmak 
üzere tüm faktörleri göz önüne alacak ve ayırma minimasının bozulmayacağından 
emin olacaktır. 

10.2.4. Ayırma değerlerine etki eden faktörler; 

10.2.4.1. Rüzgâr: Ayırma için vektör edilirken, rüzgar sürüklenmesinin 
hava aracını etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır. Hava araçları paralel başlarla 
vektör edilmiş olsa bile rüzgâr sürüklenmesi istenilen ayırmanın düşmesine neden 
olabilir. 

10.2.4.2. Hava araçlarının göreceli uçuş başı ve sürati: Sürat, 
birbirleriyle alakalı iki trafiğin yapılacak değişikliklerde ihtiyaç duyulan bir ayırmanın 
yapılması gerektiğini belirlemede önemli bir faktördür. Yüksek süratli hava araçları, 
hızlı baş değişikliklerini yapabilir. Buna rağmen, yapısı yüzünden, hava aracının 
durum ekranında izlenen pozisyonu yavaş olacaktır. 

10.2.4.3. ATS gözetim sistemi teknik kısıtlamaları: Uygulanacak olan 
ayırma miniması belirlenirken, ATS gözetim sistemi ya da sensörlerinin bir hava 
aracını doğru olarak tanımlamada pozisyon sembolü, sistemin yenileme süresi, 
bilginin doğruluğu, sistemin güvenilirliği gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. 

10.2.4.4. Kontrolör iş yükü: Ayırma yapan kontrolör aşağıdaki 
hususları göz önüne almalıdır: 

   a) Kendi yeterliliği, tecrübesi, 

   b) Kontrolü altındaki hava aracı sayısı, 

   c) Hava sahasının büyüklüğü, 

  d) Trafik ve hava koridoru yapısının karmaşıklığı. 

10.2.4.5. Muhabere yoğunluğu:  Kontrolör ayırma sağlarken, yeni bir 
talimat verme ve bu talimatın pilot tarafından doğru olarak uygulanmasının 
planlamasına olan etkisini göz önüne alarak; birkaç saniye içinde yeni bir talimat 
verebilecek durumda olmalıdır. Bu yüzden eğer muhaberenin yoğunlaşacağı 
düşünülüyorsa ayırma artırılmalıdır. 
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10.2.5. Belirtilen ayırma değerleri sadece tanımlanmış hava araçları arasında, 
tanımın devam edeceği yönünde kayda değer bir garanti varsa uygulanacaktır. 

10.2.6. Kontrolünün devri durumu hariç, kontrolü altındaki bir hava aracı, 
sorumluluk sahası sınırına ulaşmadan önce veya uçak gözetim kaverajının dışına 
çıkmadan, Kontrolör tarafından radarsız ayırma sağlanacaktır. 

10.2.7. ADS-B, SSR, MLAT ve/veya PSR pozisyon sembolleri ayırmaya esas teşkil 
edecekse, ayırma, sembollerin merkezi ile SSR yanıtlarının yakın kenarı arasında daha 
önceden belirlenmiş minimumdan az olmayacak şekilde uygulanacaktır. 

10.2.8. Durum ekranı üzerinde sergilenen 
pozisyon tanımlayıcılarının tipine ve uygulanan ayırma 
minimumuna bakılmaksızın, dikine ayırmanın bulunmadığı 
hiçbir durumda pozisyon tanımlayıcıları birbirine 
değmeyecek ya da birbiri ile çakışmayacaktır. 

 

10.2.9. Kontrolörün, ayırma uygulanan bir hava 
sahasına giren veya girmekte olan ve belirtilen ayırma 
değerlerine sahip henüz tanımı yapılmamış kontrollü bir 
uçuş konusunda ikaz edilmiş olması durumunda kontrolör, 

tanımlanmış hava araçları arasında ATS gözetim hizmeti sağlamaya aşağıdaki durumlarda 
devam edebilir: 

10.2.9.1. Tanımlanmamış kontrollü uçuşun SSR, ADS-B ve/veya MLAT 
kullanılarak tanımlanabileceği yönünde kayda değer bir güvence varsa veya uçuşun, 
ayırma uygulanan bir hava sahası içinde PSR'a uygun yeterli bir yansıma vereceği 
beklenen bir uçak tipi ile yapılması durumunda; 

10.2.9.2. Tanımı yapılmış uçuşlar ve gözlenen herhangi bir ATS gözetim 
sistemi pozisyonu arasında tanımlanmamış kontrollü uçuşun tanımı yapılana veya radarsız 
ayırma tesis edilene kadar ayırma devam ettirilebilir. 

10.2.10. Kalkış yapan hava aracının pist sonundan itibaren 1 NM içinde 
tanımlanacağı ve tanım gerçekleştiği zaman, gerekli ayırmanın oluşacağı yönünde kayda 
değer bir garanti varsa, bir kalkış trafiği ve önceden kalkan trafik veya diğer radarda 

tanımlanmış trafikler arasında ayırma uygulanabilir. 

10.2.11. Aynı bekleme noktası üzerinde bekleyen 
hava araçları arasında, yanlamasına ayırma 
uygulanmayacaktır. Beklemedeki hava aracıyla ve diğer 
hava araçları arasında; bekleme paterni emniyet payı ile 
bekleme noktasını geçen ve uzaklaşan hava aracı 
arasında gerekli radar ayırmasının sağlanması gerekir. 
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10.3. ATS Gözetim Sistemleri Ayırma Miniması 

AIP 

Aşağıda açıklanan asgari ayırma değerleri, trafik yoğunluğu, kullanılan ATS 
gözetim sisteminin ve hava/yer muhabere kolaylıklarının performans düzeyi, 
meteorolojik koşullar, beklenmedik ve olağan üstü durumlar göz önüne alınarak, 
gerektiğinde hava trafik kontrolörleri tarafından arttırılabilir. Ancak, normal koşullar 
altında hava sahası ve meydan kapasitelerinin optimum kullanımına özen 
gösterilecektir. 

10.3.1. Dikey 
ayırmanın olmadığı yerlerde, 
minimum ayırma 5 NM’dir48.  

10.3.2. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Dalaman 
ve Milas Bodrum TMA’lerde, 

yaklaşma kontrol hizmetlerinde, minimum ayırma değeri 3 NM; Trabzon TMA ile 
Adana ve Kayseri MTMA içinde 5 NM olarak uygulanacaktır. 

10.3.3. Radar ayırma minimumları, trafik yoğunluğuna ve kullanılan cihazın 
performans düzeyine uygun olarak, gerektiğinde hava trafik kontrolörleri tarafından 
artırılabilir. 

10.3.4. Radarın arıza yapması halinde, uçaklar arasında standart radarsız 
ayırma tesis edilinceye kadar FL410’un altında asgari 500 ft’lik, FL410 ve üzerinde 
ise 1000 ft’lik ayırma geçici olarak sağlanacaktır. 

10.3.5.  Yandaki 
mesafeye dayalı dümen suyu 
türbülansı49 ayırma değerleri, ATS 
gözetim hizmetleri tarafından 
uçuşun yaklaşma ve kalkış 
safhalarındaki trafikler arasında 
aşağıdaki maddede verilen 
durumlarda uygulanacaktır.  

10.3.5.1. Bir hava 
aracı diğerinin tam arkasında ya 
da 1000 ft'den daha az altında 
uçuyorsa, ya da 

10.3.5.2. Her iki 
hava aracı da aynı pisti ya da 

birbirinden 760 m'den daha az mesafeyle ayrılmış paralel pistleri kullanıyorlarsa, ya da 

10.3.5.3. Bir hava aracı diğerini aynı irtifada ya da 1000 ft'den daha az arkadan 
kat ediyorsa 

                                                 
48 ACC hizmetlerinde karşılıklı rotada ayırma yapılırken; kesişim noktasında yanlamasına ayırma sağlamak 
amacıyla hava araçlarından en az bir tanesine vektör verilmediği durumlarda, iki hava aracı arasında asgari 
50 NM mesafe kaldığında dikey ayırmanın sağlanmış olması gerekmektedir. 
49 Hava araçlarının dümensuyu türbülans değerlerinin belirlenmesi ile ilgili bkz. PANS-ATM Doc4444, Bölüm 
4, paragraf 4.9 

 

Hava Aracı Kategorisi Dümensuyu 
Türbülansı Radar 
Ayırma Minimumu 

Öndeki Hava 
Aracı 

Takip Eden 
Hava Aracı 

SUPER (A380) 

HEAVY 6 NM 

MEDIUM 7 NM 

LIGHT 8 NM 

HEAVY 

HEAVY 4 NM 

MEDIUM 5 NM 

LIGHT 6 NM 

MEDIUM LIGHT 5 NM 
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Birbirini takip eden trafikler  Arkasından kat ediş  

 

 

10.4. Kontrolün Devri 

10.4.1. ATS gözetim hizmetinin kullanıldığı durumlarda, mümkün olduğunda, 
kesintisiz bir ATS gözetim hizmeti sağlamak için kontrolün devri gerçekleştirilmelidir. 

10.4.2. SSR, ADS-B ve/veya MLAT kullanıldığında, birbirine komşu kontrol 
pozisyonları veya ATC üniteleri arasında aşağıdaki durumlarda ön koordinasyon 
yapmadan kontrolün devri yapılabilir: 

10.4.2.1. Devredilecek hava aracına ait en son uçuş bilgileri, tahsis edilmiş 
discrete SSR kod veya Mode S ve ADS-B’den elde edilen çağrı adı bilgisi ile birlikte 
transferden önce transferi devralacak kontrolöre bildirilmişse; 

10.4.2.2. İlgili trafik, transferi devralacak kontrolörün ATS gözetim sistemi 
kaverajı içinde ve durum ekranında görüntüleniyor; ayrıca transfer gerçekleşmeden, 
tercihen ilk çağrının alınmasından önce,  hava aracı tanımlanıyorsa; 

10.4.2.3. Kontrolörler birbirine fiziksel olarak komşu değilse, ani muhabereye50 
imkan sağlayacak iki yönlü direk konuşma kolaylıkları sürekli olarak hazır olarak 
bulunuyorsa; 

10.4.2.4. Devir noktası ya da noktaları ve uçuş yönü, verilen seviyeler, 
haberleşmenin devredileceği noktalar, devredilmek üzere olan hava aracına uygulanacak 
olan kararlaştırılmış ayırma miniması gibi bilgiler, durum ekranında takip ediliyorsa ve bu 
değerler dahili birimler ya da iki ATC birimi arasında yapılan anlaşma mektupları ya da 
talimatlarla belirlenmişse, 

10.4.2.5. Kontrolün devri uygulanmasının, kontrolü devralan kontrolör 
tarafından her an bitirilebileceği (normal olarak önceden kararlaştırılmış zaman kadar 
önce) anlaşma mektupları ve talimatlarda açıkça belirlenmişse, 

10.4.2.6. Devir alacak kontrolör, devir edilecek hava aracının devrinden önce 
devir noktasında, daha önce bilinen uçuş gelişimini değiştirecek seviye, hız ve vektör 
talimatlarından haberdar edilecekse. 

                                                 
50 “Ani muhabere”, burada, haberleşmenin derhal gerçekleştirilmesi anlamında kullanılmıştır. 
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10.4.3. Devri yapılacak hava araçları arasındaki minimum ayırma (bkz.  paragraf 
10.4.2.4) ve önceden bilgilendirme (bkz. paragraf 10.4.2.5) belirlenirken tüm teknik, 
operasyonel ve benzeri koşullar dikkate alınacaktır. Eğer anlaşma mektupları oluşacak 
durumları karşılayamazsa kontrolör aşağıdaki paragrafta açıklanan usulü uygulayacaktır. 

10.4.4. Primary radar kullanıldığında ve diğer bir ATS gözetim sistemi olmasına 
rağmen yukarıda 10.4.2. maddesinde belirtilen koşullar sağlanamıyorsa, komşu kontrol 
pozisyonları veya iki komşu ATC ünitesi arasında kontrolün devri aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır: 

10.4.4.1. Transferi devralacak kontrolöre, halihazırda tanım devredilmiş  veya 
tanım direkt olarak devralacak kontrolör tarafından sağlanmış olmalıdır; 

10.4.4.2. Kontrolörler fiziksel olarak komşu değilse, ani muhabereye imkan 
tanıyacak iki yollu direkt konuşma kolaylıkları her zaman hazır olmalıdır; 

10.4.4.3. Üniteler ya da sektörler arasında kontrolün devri sırasında, hava 
araçları arasında ön görülen ayırma, diğer kontrollü hava araçları arasındaki ayırma 
değerlerine uygun olmalıdır, 

10.4.4.4. Devir noktasında hava aracını etkileyecek her türlü seviye, sürat veya 
vektör talimatları konusunda devralacak kontrolör sürekli olarak bilgilendirilmelidir; 

10.4.4.5. Devralacak kontrolör hava aracına ATS gözetim hizmeti sağlama 
sorumluluğunu alana kadar devreden kontrolör hava aracı ile radyo muhaberesini 
sürdürmelidir. Devreden kontrolör daha sonra hava aracına uygun kanal değişikliği 
talimatını verecek, bu noktadan itibaren sorumluluk devralacak kontrolöre ait olacaktır. 

10.5. Sürat Kontrolü 

 Bir kontrolör, sıralama yapmak ve vektöre olan 
ihtiyacı azaltmak için hava aracının performansını 
da dikkate alarak kontrolü altındaki hava 
araçlarından süratlerini istenilen şekilde 
ayarlamasını isteyebilir. 

PANS-
ATM 
Doc 
4444, 
Bölüm 
4, pgf 
4.6 

10.5.1. Yatay Sürat Kontrol Talimatları51 

10.5.1.1. Genel 

10.5.1.1.1. Trafiğin emniyetli ve düzenli olarak akışını sağlamak için 
hava araçlarına, süratlerini belirlenmiş bir orana ayarlaması talimatı verilebilir52.  

10.5.1.1.2. Bir bekleme noktasında bekleyen ya da o bekleme 
noktasına giren trafiklere sürat kontrolü uygulanmaz. 

10.5.1.1.3. Sürat ayarlamaları, gerekli ayırma minimumlarını 
muhafaza etmek ya da sağlamak ile sınırlı olmalıdır. Alternatif sürat artırmalar ve 
azaltmalar da dahil olmak üzere, sık sık sürat değişikliği talimatları verilmeyecektir. 

                                                 
51 Sürat kontrolünün uzun süre uygulanması hava araçlarının yakıt düzeyine olumsuz etki yapabilir. 

52 Uzunlamasına ayırmalarda, Mach number tekniğininin kullanılmasına ilişkin usuller PANS-ATM Doc4444 
dokümanının 5. kısmı “Ayırma Metodları ve Minimumları” bölümünde yeralmaktadır. 
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10.5.1.1.4. Uçuş ekibi, sürat talimatlarına uyamayacakları durumlarda 
ilgili ATC ünitesini bilgilendireceklerdir. Bu durumda hava trafik kontrolörü, ilgili hava 
araçları arasında ihtiyaç duyulan ayırmanın devam ettirilebilmesi için başka bir 
yöntem uygulayacaktır. 

10.5.1.1.5. Sürat ayarlamaları uçuş seviyesi FL250 ya da üzerindeki 
seviyelerde 0.01 Mach53 ve katları; FL250 uçuş seviyesinin altında ise gösterge 
sürati (IAS) 10 kts ve katları olarak kullanılacaktır54. 

10.5.1.1.6. Sürat kontrol tahdidine ihtiyaç kalmadığında, hava aracı 
bilgilendirilecektir. 

10.5.1.2. Uygulama Metotları55 

10.5.1.2.1. Birbirini takip eden iki ya da daha fazla hava aracı 
arasında gerekli ayırmanın sağlanabilmesi için kontrolör, önce en arkadaki hava 
aracının süratini düşürecek ya da en öndeki hava aracının süratini arttıracak, daha 
sonra sırayla diğer hava araçlarının süratlerini ayarlayacaktır.  

10.5.1.2.2. Sürat kontrolü tekniğini kullanarak sağlanacak ayırmanın 
muhafaza edilebilmesi için ilgili hava araçlarının tamamına belirlenmiş sürat tahdidi 
uygulanacaktır56. 

10.5.1.2.3. Sabit bir IAS muhafaza etmesine rağmen alçalan bir 
uçağın TAS’ı azalır. Aynı IAS’yi muhafaza eden alçalıştaki iki uçak arasında,daha 
düşük seviyede ve önde olan uçağın TAS’ı takip eden uçağın TAS’ından daha azdır. 
Bu nedenle eğer yeterli bir sürat farklılığı uygulanmaz ise iki uçak arasındaki ayırma 
değeri azalacaktır. Birbirini takip eden iki uçak arasında gerekli sürat farklılığının 
hesaplanabilmesi aşamasında, her 1000 Feet için 6kt’lık sürat farkı genel bir kural 
olarak kabul edilebilir. FL80 altında IAS ile TAS arasındaki sürat farklılığı göz ardı 
edilebilir. 

10.5.1.2.4. Gerekli ayırmanın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 
zaman ve mesafe, yüksek seviyelerde, yüksek süratlerde ve uçağın “clean 
konfigürasyonda” olduğu durumlarda artacaktır.    

10.5.1.3. Alçalan ve inişe gelen hava araçları 

10.5.1.3.1. Mümkün olduğunda bir hava aracı, düz uçuşu esnasında 
(alçalmaya başlamadan önce) terminal sahasındaki gecikmesinden haberdar 
edilerek, o aşamada sürat düşürmesine imkan verilebilir. 

                                                 

53 Yüksek uçuş seviyelerinde 0.01 Mach yaklaşık 6 kts’a (11km/h)karşılık gelir. 

54 Ağır tonajlı ve yüksek uçuş seviyelerinde hava araçlarının sürat değiştirme kabiliyetleri yavaş olabilir.. 

55 Alçalmakta olan(alçalan)bir hava aracının TAS’ı IAS’in sabit kalmasına rağmen azalır. Alçalan iki hava 
aracı aynı IAS‘i muhafaza etmelerine ragmen öndeki ve daha düşük seviyedekinin TAS’ı onu takip eden 
arkadakinden daha düşük olacak ve iki hava aracı arasındaki ayırma, daha etkin bir sürat tahdidi uygulanmaz 
ise azalacaktır. Bu nedenle birbirlerini takip eden alçalan hava araçları arasında sürat farklılığının her 1000 
feet için 6 kts olacağı göz önüne bulundurularak (bunun genel bir kural olarak uygulanabilirliği mümkündür) 
hava araçları arasında daha etkin bir ayırma sağlanabilir. FL80 altındaki uçuş seviyelerinde IAS ve TAS 
arasındaki fark sürat kontrolü uygulamalarında önemsizdir. 

56 Gerekli ayırma için ihtiyaç duyulan zaman ve mesafeyi sağlamak, yüksek seviyelerde, yüksek süratlerde 
ve hava aracının clean konfigürasyonda daha kolay olmaktadır. 
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10.5.1.3.2. İnişe gelen bir hava aracına “maximum speed”, “minimum 
clean speed”57, “minimum speed” ya da belirlenmiş bir sürati muhafaza etmesi 
talimatı verilebilir. 

10.5.1.3.3. Turbojet hava araçlarının düz uçuşlarının ardından, 
alçalmaya ilk başladıkları safhada süratlerini 250 kts’ın altı bir düzeye azaltma 
ihtiyacı durumunda, uçuş ekibi ile mutabakat sağlamak gerekmektedir. 

10.5.1.3.4. Bir hava aracına aynı anda, hem yüksek varyoyla 
alçalması hem de süratini düşürmesi gibi uygunsuz talimatlar vermekten 
kaçınılacaktır. Alçalma safhasında sürat düşürmesi uygulaması hava aracının 
devam eden alçalmasından önce geçici olarak seviye tutmasına sebep olabilir. 

10.5.1.3.5. İnişe gelen hava aracının mümkün olduğunca clean 
konfigürasyonda uçmasına müsaade edilmelidir. Turbojet hava araçlarına FL150 
uçuş seviyesinin altında, bu hava araçları için minimum clean konfigürasyona çok 
yakın olan 220 kt’lık sürat azaltması uygulanabilir. 

10.5.1.3.6. Ara ve son yaklaşma safhasında olan hava araçlarına ±20 
kts’ı geçmeyen küçük sürat ayarlamaları yapılabilir. 

10.5.1.3.7. Son yaklaşma safhasındaki hava araçlarına, pist başına 4 
NM (7km) mesafedeki bir noktadan sonra sürat kontrolü yapılmamalıdır. 

 

AIP 10.5.2. Bir meydana radar kontrolü altında yaklaşan hava araçlarına, aşağıda 
belirtilen sürat ayarlamalarını yapmaları şeklinde talimat verilebilir; 

10.5.2.1. Esas bacakta veya son yaklaşma hattına yakın pozisyonda iken, 
pist başına göre 12 NM’e kadar asgari IAS 200 kt,  

10.5.2.2. Son yaklaşma hattında, pist başına göre 12 NM ila 6 NM 
arasında asgari IAS 180 kt, 

10.5.2.3. Son yaklaşma hattında, pist başına göre 6 NM ila 4 NM arasında 
asgari IAS 160 kt. 

 

Freyz  REPORT SPEED; 

 MAINTAIN (numara) KNOTS [OR GREATER (OR LESS)] [ UNTIL (fix)]; 

 DO NOT EXCEED (numara) KNOTS; 

 MAINTAIN PRESENT SPEED; 

 INCREASE (ya da REDUCE) SPEED TO (numara) KNOTS [OR GREATER (ya 
da LESS)]; 

 INCREASE (ya da REDUCE) SPEED BY (numara) KNOTS; 

 RESUME NORMAL SPEED; 

 REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; 

 REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED; 

 NO (ATC) SPEED RESTRICTIONS; 

                                                 

57 “minimum clean speed” deyimi, bir hava aracının clean konfigürasyonunda (sürat frenleri, flaplar ya da 
iniş takımlarını açmadan) uçabileceği en düşük sürat demektir. 
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11. OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR, TEHLİKELER VE CİHAZ ARIZALARI58 

11.1. Olağanüstü Durumlar (Emergency)59 

11.1.1. Bir hava aracı emergency durumda ise ya da herhangi bir emergency 
duruma girmek üzere olduğunda kontrolör pilota her türlü yardımı yapacaktır. Burada 
açıklanacak usuller duruma göre değişebilir. 

11.1.2. Tanımı yapılmış olan bir hava aracı olağanüstü bir durum içindeyse, uçuşun 
gelişimi mümkün olduğunca durum ekranı üzerinde monitör edilecek ve mümkünse hava 
aracı ATS gözetim sistemi kapsamasını terk edinceye kadar izlenecektir. Hava aracının 
pozisyon bilgisi, yardımı dokunabilecek tüm hava trafik hizmet birimlerine verilecektir. 
Uygun olduğunda komşu sektöre devri yapılacaktır60. 

11.1.3. ADS-B’den alınan ve durum ekranında sebebi anlaşılamayan61 genel bir 
olağanüstü durum mesajı görüldüğünde; görevli kontrolör aşağıdaki yöntemleri takip 
edecektir: 

11.1.3.1. İlgili hava aracının pilotu ile frekans üzerinden sesli muhabere 
kurmaya çalışarak, olağanüstü durumun sebebini anlamaya çalışacaktır. 

11.1.3.2. Pilottan herhangi bir cevap alamadığı durumda, pilotun yapılan çağrıyı 
duyup duymadığını anlamak için özel bir manevra yapmasını talep ederek bu durumu 
durum ekranında gözlemlemeye çalışır.62 

11.2. Çarpışma Tehlikesi Bilgisi 

11.2.1. Tanımlanmış kontrollü bir uçuş, bilinmeyen bir trafikle conflict oluşturacak 
bir rotada gözlemleniyor ve çarpışma/yakın geçme tehlikesi oluşacağına inanılıyorsa, 
kontrollü uçağın pilotuna; 

11.2.1.1. Bilinmeyen hava aracının bilgisi verilecek ve kontrollü uçuş tarafından 
talep edilirse veya radar kontrolörünün kendi düşüncesine göre, gerekliyse bir kaçındırma 
hareketi tavsiye edilecektir.  

11.2.1.2. Conflict sona erdiğinde durum pilota bildirilecektir. 

11.2.2. Kontrollü sahanın dışında uçan kontrollü bir hava aracı, diğerinin rotası 
üzerinde conflict yaratacak biçimde gözleniyorsa, pilota; 

11.2.2.1. Trafik bilgisi aktarılacak ve eğer pilot tarafından talep edilmişse veya 
radar kontrolörünün kendi düşüncesine göre, gerekliyse bir kaçındırma hareketi tavsiye 
edilebilir,  

                                                 
58 Ayrıca bkz. PANS-ATM Doc4444, Bölüm 15 
59 Ayrıntılı bilgi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Hava Trafik Kontrol Hizmetlerinde Acil 
veya Beklenmedik Durumlar Rehberi” ne bakabilirsiniz. 
60 Emergency durumla karşılaşan bir hava aracının pilotuna ATC tarafından transponder’ını özel bir kodda 
çalıştırılması talimatı verilmişse (özel koşullar, pilot kararı veya başka bir şekilde tavsiyede bulunulması hariç) 
bu özel kod/mode normal olarak muhafaza edilecektir. ATC pilottan belli bir kodu veya emergency modu set 
etmesini talep etmemişse, pilot transponder’ına Mode A code 7700 set edecektir. 
61 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları farklı durumlar için olağanüstü  durum mesajı 
gönderememekte olup, sadece tek bir genel acil durum mesajı gönderebilmektedir. 
62 İlk üretim ADS-B cihazı taşıyan hava araçları, olağanüstü durum mesajı gönderirken IDENT 
gönderemezler. 
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11.2.2.2. Conflict sona erdiğinde durum pilota bildirilecektir. 

  

Saat istikameti  

 

11.2.3. Conflict oluşturan rota üzerindeki trafikle ilgili bilgiler aşağıdaki sıralamaya 
göre verilecektir: 

11.2.3.1. İlgili trafiğin saat istikametine göre pozisyonu, 

11.2.3.2. İlgili trafikle olan mesafesi (NM olarak), 

11.2.3.3. İlgili trafiği uçuşun yönü, 

11.2.3.4. Biliniyorsa seviyesi ve tipi,  bilinmiyorsa göreceli hızı (yavaş/hızlı) 

 

Freyz  TRAFFIC (numara) O’CLOCK (mesafe) (trafiğin yönü) [gerekliyse aşağıdaki 
bilgiler: 

o UNKNOWN; 

o SLOW MOVING; 

o FAST MOVING; 

o CLOSING; 

o OPPOSITE (ya da SAME) DIRECTION; 

o OVERTAKING; 

o CROSSING LEFT TO RIGHT (ya da RIGHT TO LEFT); 

o (uçak tipi); 

o (seviye); 

o CLIMBING (ya da DESCENDING); 

 DO YOU WANT VECTORS; 

 CLEAR OF TRAFFIC (ilgili talimatlar); 

 TURN LEFT (ya da RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (üç rakam) TO AVOID 
[UNIDENTIFIED] TRAFFIC (saat istikameti ve mesafe); 

 TURN LEFT (ya da RIGHT) (numara) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID 
[UNIDENTIFIED] TRAFFIC (saat istikameti ve mesafe); 
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11.2.4. Basınç irtifasından alınan seviye bilgisi teyit ettirilmemiş de olsa bu bilgi 
kontrol altındaki bilinen hava aracına çarpışma yaratacak ilgili trafiğin irtifa bilgisi olarak 
verilebilir.  

11.2.5. Basınç irtifasından alınan seviye bilgisi teyit edilmişse, bu bilgi pilotlara açık ve 

tereddüt yaratmayacak şekilde verilecektir. Eğer seviye bilgisi teyit edilmemişse, bilginin 
doğruluğu güvenilmez olarak değerlendirilmeli ve pilot buna göre bilgilendirilmelidir. 

11.3. Cihaz Arızası 

11.3.1. Hava Aracı Radyo Verici Arızası63 

11.3.1.1. Eğer bir hava aracı ile iki yollu radyo muhaberesi kaybolmuş ise kontrolör, 
kullanılmakta olan kanal üzerinden pilota belirlenmiş bir manevra yapması talimatı verip, 
rotasını gözlemlemeli veya tanıtma (‘IDENT’) göndermesi veya SSR kod gönderimi değişikliği 
talimatı vererek alıcısının çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

11.3.1.2. Eğer 11.3.1.1 maddesinde belirtilen işlem başarısız olmuşsa, pilotun 
dinlemede olabileceği düşünülen diğer tüm kanallar üzerinden, aynı işlem tekrar edilecek ve 
kontrol sahasında bulunan diğer trafikler aracılığı ile radyo kaybına uğramış trafikle muhabere 
sağlanmaya çalışılacaktır. 

11.3.1.3. Yukarıda anlatılan her iki durumda da, verilecek her türlü manevra 
talimatı, pilotun aldığı talimatları uyguladıktan sonra, daha önce tahsis edilmiş rotasına tekrar 
dönmesine imkan verecek talimatlar olacaktır. 

11.3.1.4. Hava aracının radyo alıcısının devrede olduğu madde 11.3.1.1’de 
belirtilen yöntemlerle anlaşılmışsa; hizmete, SSR kod değişiklikleri veya ‘IDENT’ göndermeleri 
kullanılarak devam edilebilir. 

11.3.2. Tam Muhabere Kaybına Uğrayan Hava Aracı 

 Ayırma uygulanan bir hava sahasında bulunan ya da bu sahaya girmesi beklenen, 
haberleşmesini tamamen yitirmiş bir hava aracı varken de, ATS gözetim hizmetine devam 
edilebilir. Bununla beraber, haberleşmesini kaybeden hava aracı henüz tanımlanmamışsa, 
ayırma; kontrollü hava aracıyla radyosunu kaybeden hava aracının rotası boyunca izlenen 
diğer tanımı yapılmamış hava araçları arasında, radyo kaybına uğrayan hava aracının söz 
konusu sahayı terk ettiği, indiği ya da başka bir yöne yöneldiği hakkında güvenilir bir bilgi elde 
edilinceye kadar uygulanacaktır. 

11.3.3. Transponder Taşınması ve Kullanılmasının Zorunlu Olduğu Sahalarda 
Transponder Arızası 

11.3.3.1. Transponder taşımanın ve kullanılmasının zorunlu olduğu sahada 
bulunan ya da bu sahalara girmesi beklenen bir hava aracının transponderi arızalandığında 
ilgili ATC birimleri uçuşun, uçuş planında belirtilmiş ilk iniş meydanına kadar devamı için çaba 
göstermelidir. Ancak bazı durumlarda, terminal sahaları veya yol safhasında, özellikle arıza 
kalkıştan kısa bir süre sonra tespit edilmişse, uçuşun devamı mümkün olmayabilir. Böyle bir 
durumda pilottan, kalkış meydanına geri dönmesi veya ilgili işletici ve ATC için uygun olacak 
en yakın meydana inmesi talep edilebilir. 

11.3.3.2. Transponder arızası, tamirin mümkün olmadığı bir meydandan kalkıştan 
önce tespit edilmiş ise, ilgili hava aracının tamirinin mümkün olduğu en yakın uygun meydana, 
mümkün olan en kısa yoldan uçuşuna müsaade edilmelidir. Böyle bir hava aracına müsaade 
verirken ATC, mevcut ve beklenen trafik durumunu da hesaba katarak, gerektiğinde kalkış 

                                                 

63 Radyo muhabere kaybına uğrayan transponder cihazına sahip hava aracı transponderini Mode-A Code 
7600’da çalıştıracaktır. 
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zamanını, uçuş seviyesini veya rotasını değiştirebilir. Uçuş süresi boyunca da birbirini takip 
eden farklı uygulamalar gerekli olabilir. 

11.3.4. ATS Gözetim Sistemi Arızası 

11.3.4.1. Hava/yer haberleşmesinin dışında ATS gözetim sistemi tamamen 
devre dışı kalırsa, kontrolör, tanımlanmış olan tüm hava araçlarının pozisyonlarını 
işaretleyecek, hava araçları arasında radarsız ayırmayı sağlamak için gerekli önlemleri 
alacak ve gerekliyse sahaya girecek hava araçlarının sayısını sınırlayacaktır. 

11.3.4.2. Radarsız ayırma hemen sağlanamıyorsa, acil önlem olarak kullanılan 
dikey ayırma minimumlarının yarısı kadarlık dikey ayırma uygulaması geçici olarak 
kullanılabilir. 

Doc 

4444 

Bölüm 

15 

15.7.1 

Acil 

Durum 

Ayırması 

11.3.4.3. Gerekli ufki ayırmanın muhafaza edilemediği acil durumlarda; 1000 
ft dikey ayırma değeri kullanılan hava sahalarında 500 ft, 2000 ft dikey ayırma değeri 
kullanılan hava sahalarında 1000 ft’lik diley ayırma acil durum ayırması olarak 
kullanılabilir. 

11.3.4.4. Acil durum ayırması uygulandığında; durumdan etkilenen uçuş 
ekibi acil durum ayırmasının uygulandığından ve gerçekleşen ayırma 
minimumundan haberdar edilecektir. İlave olarak durumdan etkilenen tüm uçuş 
ekiplerine ilgili trafik bilgisi verilecektir. 

11.3.5. Yer Radyo Cihaz Arızası 

11.3.5.1. Yerde kontrol için kullanılan radyo cihazının tam kaybı durumunda 
kontrolör, ATS gözetim hizmetine diğer mevcut muhabere kanalları ile devam edemiyorsa, 
mümkünse hizmete aşağıda belirtildiği gibi devam edecektir: 

11.3.5.1.1. Vakit kaybetmeden bütün komşu kontrol pozisyonlarını ya da 
ATC ünitelerini kayıptan haberdar edecektir. 

11.3.5.1.2. Bu pozisyonlar ya da ATC birimleriyle trafik durumunu 
değerlendirecektir. 

11.3.5.1.3. Bu pozisyonlar veya ünitelerle temas edilerek, hava araçları 
arasında ayırmanın tesisi ve kontrolün devam ettirilmesi amacıyla, yardımları talep 
edilecektir. 

11.3.5.1.4. Komşu kontrol pozisyonları veya ATC ünitelerinden (eğer 
mümkünse) kontrollü uçuşların tamamını, radyo kaybına uğrayan pozisyon veya ATC 
ünitesinin sorumluluk sahasının dışında, normal hizmet yeniden başlayana kadar 
beklemeye almaları veya rota değişikliği yaptırmaları talep edilecektir. 

11.3.5.2. İlgili ATS otoritesi tam radyo kaybının etkisini azaltmak ya da süresini 
kısaltmak için radyo kaybına uğrayan kontrol pozisyonları ya da ATC'nin radyo kaybı 
sırasında takip etmeleri için beklenmedik durum usulleri (contingency procedures) 
hazırlamalıdır. Mümkünse komşu kontrol pozisyonları ya da ATC' ler de yapılan işi anında 
yerine getirmek ve azaltmak için radyo kaybından hemen sonra başlayıp durum normale 
dönünceye kadar bu beklenmedik usullerde yer almalıdırlar. 
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11.4. Kısa Vadeli Çatışma İkazı64 (STCA) Uygulamaları65 

11.4.1. STCA fonksiyonunun kullanımı hakkında yerel talimatlar ve bilgiler, 
aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

11.4.1.1. İkaz oluşumu için uygun olan uçuş tipleri, 

11.4.1.2. Hava sahasında STCA fonksiyonunun kullanıldığı sektör ve 
sahalar, 

11.4.1.3. STCA’in kontrolörlere gösterim metodu, 

11.4.1.4. Genel olarak, ikaz üretimi için gereken parametreler ve ikaz 
süresi (look ahead time),  

11.4.1.5. Hava sahasında STCA ikazının engellendiği ve normal olarak 
çalıştığı bölgeler ve durumlar, 

11.4.1.6. İkazların engellendiği belli uçuşların şartları (özel kod, çağrı adı 
vb.),  

11.4.1.7. STCA’in yada belirli ikazların engellendiği hava sahası yada 
belli bir uçuşa uygulanan durumlar. 

11.4.2. Kontrollü uçuşlarda, STCA ikazı oluştuğunda kontrolör; derhal durum 
değerlendirmesi yapacak ve gerekliyse asgari ayırma değerinin altına inilmeden ya 
da (inilmişse) standart ayırmanın sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. 

11.4.3. Ayırma minimasının kaybolması nedeniyle STCA ikazı oluşması 
durumunda; kontrolörün hadiseyi rapor etmesi talep edilebilir. 

11.4.4. İlgili ATS otoritesi, oluşan ikazları elektronik ortamda muhafaza 
edebilir. Her bir ikazın gerekli olup olmadığı analiz edilebilir. Görerek ayırma 
yapılması gibi durumlarda oluşan gereksiz ikazlar, dikkate alınmayabilir. Elde edilen 
istatistiksel bilgi, kısa vadede emniyet seviyesinin korunabilmesi için hava sahası 
düzenlemesi ya da ATC prosedürlerine getirilecek değişikliklerde kullanılabilir.  
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11.5. ACAS ile ilgili uygulamalar 

11.5.1. Hava trafik hizmeti sağlanırken (ayırmalar sağlanırken ya da 
çarpışmalar önlenirken) hava araçlarında ACAS cihazının olması ya da olmaması 
arasında fark yoktur. Kontrolör, herhangi bir hava aracı tarafından RA 
uygulandığı rapor edilmediği sürece gerekli ATC ayırmalarını yapmakla 
sorumludur.  

11.5.2. Pilot kaçınma ikazı (RA) uyguladığını rapor ettiğinde kontrolör, pilot 
“Clear of Conflict” rapor edene kadar uçağın manevrasına müdahale etmeye 
kalkışmayacaktır. 

11.5.3. RA’ya uyum sağlamak amacıyla bir hava aracı, tahsis edilen ATC 
müsaadesinden ayrıldığında ya da pilot RA rapor66 ettiğinde; RA manevrası yapan 

                                                 
64 Kısa vadeli çatışma ikazı, gözetim datasına bağlı bir ATC sistem fonksiyonudur. STCA fonksiyonunun 
amacı; ayırma minimasının altına düşülmesi durumunda yada  ihtimali doğduğunda, zamana dayalı, ikazlar 
üreterek, hava araçları arasında çarpışmayı önlemek için, hava trafik kontrolörüne yardımcı olmaktır. 
65 STCA fonksiyonunda; basınç irtifası bilgisi gönderen hava araçlarının mevcut yada tahmin edilen üç 
boyutlu pozisyonlarının yakınlığı gözlenir. İki hava aracının üç boyutlu pozisyonu, belli bir süre (look ahead 
time) sonra,  o hava sahası için belirlenen asgari ayırma değerinin altına düşeceği hesaplanırsa, görsel ve 
sesli ikaz ile kontrolörü haberdar eder. 
66 Pilotların, uygulamakta olduğu ATC müsaadesi yada talimatından sapmasını gerektiren RA’ları rapor 
etmesi zorunludur. (PANS-OPS, Cilt 1, Bölüm III, Kısım 3, Pragraf 3, 3.2 c) Bu rapor, ACAS RA’ya uyum 
sağlamak için mevcut müsaade ya da talimattan sapıldığı hususunda Kontrolörü bilgilendirmektedir. 
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hava aracı ile bu manevradan direkt olarak etkilenen diğer hava araçları arasında, 
kontrolörler’in ayırma sağlama sorumluluğu sona erer. Bununla birlikte, eğer şartlar 
uygun ise kontrolörler manevradan etkilenen trafiklere, trafik bilgisi vermek için çaba 
göstermelidir. Hava trafik kontrolörleri’nin, manevradan etkilenen trafiklerin 
tamamına ayırma sağlama sorumluluğu aşağıdaki durumlarda tekrar başlar: 

11.5.3.1. Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri döndüğü 
raporunun kontrolöre iletmesiyle,  

11.5.3.2. Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri 
dönmekte olduğu raporunun kontrolöre iletilmesi ve kontrolör’ün vereceği müsaade 
değişikliğinin uçuş ekibine iletmesiyle. 

11.5.4. Hava trafik kontrolörlerine ACAS uygulamaları ve hadiselerine ilişkin 
verilecek eğitimin içeriği ICAO ACAS El Kitabında (Doc.9863) yer almaktadır.67 

11.5.5. ACAS’ın ATC üzerinde belirli bir etkisi olduğundan, ATC’deki ACAS 
performansı takip edilmelidir. 

11.5.6. Bir ACAS RA’nın uygulanması durumunda, pilotlar ve kontrolörler68 
rapor doldurmalıdır. 
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11.5.7. Freyzyolojiler 

Hava aracı ACAS RA’ya uygum sağlamak için manevraya başladıktan hemen sonra, 

 Pilot:  TCAS RA; 

 Kontrolör: ROGER;  

Hava aracı ACAS RA kaçınmasını tamamladıktan sonra (“Clear of conflict”) ATC 
müsaadesine dönüşe başladığında, 

 Pilot:  CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearence); 

 Kontrolör: ROGER; 

Hava aracı ACAS RA kaçınmasını tamamladıktan sonra (“Clear of conflict”) en son 
ATC müsaadesini uygulamaya başlamışsa, 

 Pilot:  CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearence) RESUMED; 

 Kontrolör: ROGER; 

Uygulanmakta olan ACAS RA manevrasına çelişki teşkil edecek bir ATC talimatı 
alındığında, uçuş ekibi RA’yı uygulamaya devam edecek ve ATC’yi aşağıdaki 
freyzyoloji ile bilgilendirecektir, 

 Pilot:  UNABLE, TCAS RA; 

 Kontrolör: ROGER; 
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11.5.8. PANS-OPS Doc.8168 (Cilt I) 

11.5.8.1. Pilotlar tarafından, hava çarpışmalarını önleyici sistem (ACAS)  
işaretleri; potansiyel bir çarpışma riskinin önlenmesi, içinde bulunulan durumdan 
haberdar olmak, tehdit hava aracının gözle taranması ve takip edilmesi için 
kullanılacaktır. 

11.5.8.2. ATC tarafından aksi bildirilmediği durumlarda, pilotlar, özellikle 

otomatik pilot aktif olduğunda, hava araçlarının bir irtifa ya da uçuş seviyesine tırmanışı 
yada alçalışında; müsaade edildiği seviyeye yakın seviyede başka bir hava aracı olduğu 

                                                 
67 Bu dokümandaki ACAS uygulamaları ve eğitim içeriği; ICAO Doc 9863’deki programa göre hazırlanmış 
olup, Pilot ve Kontrolör eğitimi için tam olarak program karşılanmaktadır (H.S.)  
68 Bir hava aracının ACAS kabiliyeti, Hava Trafik Kontrolörleri tarafından bilinmeyebilir. 
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bilgisi varsa, dikey süratlerini son 1000 ft için 1500 ft/dk yada altında tutmalıdırlar. Bu 
prosedür gereksiz ACAS II kaçınma önerilerini engellemeyi hedef almaktadır. 

11.5.8.3. Aşağıdaki maddede belirtilen hususlar, kaptan pilotun69 en doğru 

kararı vermesi, manevra için tam yetkili olması ile potansiyel çarpışma riskinin 
önlenmesi gibi yetkilerini azaltmamaktadır.70 

11.5.8.4. ACAS ikazları, uygun pilot tarafından aşağıdaki şekillerde 
kullanılacaktır: 

11.5.8.4.1. Pilotlar71, trafik tavsiyelerine (TA) dayalı manevra 
yapmayacaklardır.72 

11.5.8.4.2. Trafik tavsiyesi (TA) alındığında, pilotlar mümkün olan tüm 
mevcut bilgiyi kullanarak, muhtemel RA’ya hazır olacaktır. 

11.5.8.4.3. Bir çözüm tavsiyesinde (RA) pilotlar; 

 Hava aracının emniyetinin riske73 edilmesi haricinde, derhal 
belirtilen RA’yı uygulayacak74, 

  Hava trafik kontrol (ATC) talimatı ile tezat teşkil etse bile, belirtilen 
RA’yı uygulayacak, 

 Asla RA’nın tersi yönünde manevra yapmayacak75, 

 Uçuş ekibinin iş yükünün mesaade ettiği ilk fırsatta, mevcut ATC 
talimatı ya da müsaadesinden sapma gerektiren RA olmuşsa, ilgili ATC ünitesine bilgi 
verecek76. 

 Takviye RA’lara uygun manevra değişikliklerini derhal uygulayacak, 

 Kaçınmaları, RA’lara uygun olarak asgari düzeyde yapacak, 

 Kaçınma sona erdiğinde hemen ATC müsaadesine ya da talimatına 
geri dönecek, 

 ATC müsaadesine geri dönüldüğü bilgisini ATC’ye iletecektir. 
Doc 
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11.5.9. ACAS El Kitabı  

11.5.9.1. Eğer bir RA tavsiyesi, mevcut ATC müsaadesi ile çelişki 
oluşturuyorsa, pilotlar RA’yı uygulamak zorundadır. 

                                                 
69 Pilotlara potansiyel çarpışma ihtimalini önlemek için dizayn edilmiş ACAS’ın faydalı olabilmesi için, ACAS 
ikazlarının pilotlar tarafından derhal uygulanması gerekmektedir. Operasyonel tecrübeler, pilotların doğru 
müdahalesinin ACAS konusundaki eğitimlerine bağlı olduğunu göstermektedir. 
70 ACAS’ın normal operasyon modu TA/RA’dır. TA-only modu operasyonu, ancak hava aracı performansında 
belirli sıkıntılar yaşandığında ya da pek yaygın olmamakla birlikte, ilgili otorite tarafından istendiğinde 
kullanılabilir.  
71 TA’lar pilotların, durumun farkında olması, tehdit hava aracının görsel tespitine yardımcı olarak potansiyel 
bir RA’ya hazırlıklı olmasını hedeflemektedir. Bazı durumlarda, görsel temas sağlanan hava aracı, TA’ya 
sebep olan tehdit hava aracı olmayabilir. Özellikle geceleri, görsel algı yanıltıcı olabilir. 
72  TA kullanımı konusundaki kısıtlama, sınırlı rota doğruluğu ve görüntülenen trafik bilgisinin irtifa 
değişikliklerin yorumlanmasındaki zorluktan kaynaklanmaktadır. 
73  Stall alarmı, wind shear ve GPWS alarmları; ACAS ikazlarına göre daha önceliklidir. 
74 Bazı durumlarda, görsel temas sağlanan hava aracı, RA’ya sebep olan tehlike hava aracı olmayabilir. 
Özellikle geceleri, görsel algı yanıltıcı olabilir. 
75  ACAS-ACAS koordineli kaçınma durumunda, RA her iki hava aracınında potansiyel çarpışma riskini 
azaltmak için gerekli kaçınmaları hesaplar. Manevralar her iki hava aracı için de, birbirinin tersi yönünde 
olacağından, bir hava aracı alçalma yönünde RA alırken diğeri tırmanma yönünde RA alır. 
76  Pilotlar tarafından bildirilmediği sürece, ATC RA’dan haberdar olamaz. Kaçınmadan haberi olmayan 
kontrolör, ayırma sağlamak için RA ile uyumlu olmayan talimatlar verebilir. Bu nedenle RA nedeniyle ATC 
müsaadesi ya da talimatı uygulanamadığı durumlarda ATC’nin bilgilendirilmesi önemlidir. 
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A7.1.2 

11.5.9.2. ACAS’ın kullanılmaya başlamasından bu yana yaşanan 
tecrübeler, ACAS işaretlerinin doğru şekilde uygulanmasının çok başarılı sonuçlar 
verdiğini göstermektedir. 

11.5.9.2.1. Gereksiz sorgulamalar nedeniyle ATC gözetim sistemlerinin 
olumsuz yönde etkilenmesini engellemek maksadıyla, ACAS kalkıştan hemen önce aktif 
konuma (TA-only ya da TA/RA mode) getirilmeli, inişten sonra pisti terk edişini müteakip 
derhal kapatılmalıdır. Ancak, yüzey hareketleri takip sistemlerinin (A-SMGCS) olumsuz 
yönde etkilenmemesi için transponder, park yerine kadar ya da kalkışlar için motor 
çalıştırdıktan hemen sonra açık konumda tutulmalıdır. Bu konuyla ilgili prosedürler, 
işletici şirketler tarafından yayınlanmalıdır77.  

11.5.9.2.2. Uçuş esnasında, ACAS trafik displayi görsel yardım için 
kullanılabilir. Displayde taranacak mesafe, trafiğin durumuna göre değiştirilebilir. 
Örneğin; yoğun trafiğin yaşandığı terminal sahalarında asgari mesafe, düz uçuş 
aşamasında (ACC safhasında) ve alçalma tırmanma yaparken azami mesafe seçilebilir. 

11.5.9.2.3. ACAS’ın normal operasyon modu TA/RA’dır. Hava 
araçlarının yakın uçurulması gerekmesi, uçuşta yaşanan bazı özel arızalar, hava 
aracının ya da operatörün uçuş manuelinde belirtilen kısıtlamalar gibi durumlarda, varsa 
ilgili ülke tarafından yayınlanan durumlarda TA-only mode kullanılabilir. 

11.5.9.2.4. TA/RA modda iken oluşan RA tavsiyesinin, pilot tarafından 
uygulanmaması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bir hava aracı oluşacak RA’yı 
uygulamayacaksa ya da TA-only modda ise, diğer hava aracında bulunan ve TA/RA 
modda olan ACAS, tehlikeli yakınlaşmayı çözmek için azami hassasiyet gösterir. 

11.5.9.3. Muhtemel bir önleme girişiminde, sivil hava aracı RA’ya dayalı 
manevra yapabilir ve bu durum önleme yapan hava aracının pilotu tarafından düşmanca 
bir tavır olarak algılanarak, bir girişimde bulunmasına sebep olabilir. 
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4.3.5.3.3 

11.5.10. ANNEX 10 Cilt IV 

11.5.10.1. 1 Ocak 2014 tarihinden sonra, yeni ACAS kurulumlarında, kendi 
hava aracının dikey süratini78 takip ederek, RA yönüyle uygunluğunu denetleyecektir79. 
Bir uygunsuzluk belirlendiğinde ACAS, uygunluk denetimini durduracak ve dikey süratin 
yönünü kabul edecektir. 

11.5.10.2. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm ACAS üniteleri yukarıdaki 
maddede belirtilen fonksiyonu karşılayabilecek kabiliyette olacaktır. 

TR AIP 

ENR 
1.9.4 

ACAS 

Kullanım 

Usulleri 

11.5.11. TCAS İşaretlerinin Kullanımı 

11.5.11.1. TCAS ikazları pilotlar tarafından aşağıda belirtilen emniyet 
hususlarına uygun olarak kullanılacaktır: 

 Trafik ikazları (TA’lar) conflict trafiğin görsel tespitine yardım eder 
ve pilotu RA ihtimali için ikaz etmeyi amaçlar. Bu nedenle pilotlar sadece TA’lara 
dayanarak hava araçlarına manevra yaptırmayacaklardır. Conflict trafikle görsel 
temas sağlanamaması ve uçağın emniyetinin ihlal edilmek üzere olduğuna 
inanılması hariç, pilotlar tarafından trafik bilgisi istenmemelidir.  

                                                 
77 Gelişmiş Yüzey Hareketleri İzleme ve Kontrol Sistemi (A-SMGCS) ile teçhiz edilmiş hava limanlarında 
transponder kullanım usulleri AIP’de yayınlanmıştır. 
78 Bu durum, RA’nın sadece takip edildiğinde işe yaraması durumunu değiştirerek esneklik kazanmasını 
sağlar. Düzeltilmiş dikey sürat ve yönün ACAS tarafından kabul görmesi, gerektiğinde ters yönde manevra 
RA’sı oluşmasını sağlayabilecektir. 
79 Bu özellik TCAS II v6.04a ve TCAS II v7.0 tarafından karşılanmamakta olup, ancak TCAS II v7.1 
tarafından karşılanabilmektedir. 
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 Pilotların kaçınma ikazlarına (RA) derhal uyması beklenecektir. 
Bir RA durumunda, eğer kaçınma hareketi gerekliyse, conflict trafik aranırken, 
pilotlar TCAS’a uygun manevra yapabilecek hava sahasını da gözle tarayacaktır. 
Bir kaçındırma hareketi için uçuş rotası değişikliği, RA’ya uyum sağlayabilecek 
minimum düzeyle sınırlı olacaktır. 

 Bir RA’ya uyum amacıyla, ATC talimatı veya müsaadesinden 
sapma durumunda; conflict sona erdiğinde pilotlar derhal talimat veya müsaadeye 
geri döneceklerdir. Pilotlar yönüyle (alçalma/tırmanma) birlikte sapma manevrası ve 
sapmanın sona erdiğini mümkün olan en kısa sürede ATC ünitesine bildireceklerdir. 

11.5.12. ATC Ayırma Sorumluluğu 

11.5.12.1. TCAS çarpışmayı önleme parametreleri ATC ayırma değerleri 
ile ilgili olmayıp, sistem standart ATC ayırmasının kaybolması durumunda herhangi 
bir uyarı vermeyeceği gibi trafiklerin birbirine çok yakın pozisyonlarda uçmalarını da 
engellemez. TCAS’ın kullanımı pilot ve kontrolörler’in, hava araçlarının emniyetli 
uçuşu ile ilgili kendi sorumluluklarını değiştirmez. 

11.5.12.2. Pilot tarafından bir RA’ya uygun manevra yapıldığı 
bildirildiğinde, hava trafik kontrolörleri, uçağın kaçınmasına müdahale etmeyecektir. 

11.5.12.3. RA’ya uyum sağlamak amacıyla bir hava aracı, tahsis edilen 
ATC müsaadesinden ayrıldığında, RA manevrası yapan hava aracı ile bu 
manevradan direkt olarak etkilenen diğer hava araçları arasında, kontrolörler’in 
ayırma sağlama sorumluluğu sona erer. Bununla birlikte, eğer şartlar uygun ise 
kontrolörler manevradan etkilenen trafiklere, trafik bilgisi vermek için çaba 
göstermelidir. 

11.5.12.4. Hava trafik kontrolörleri’nin, manevradan etkilenen trafiklerin 
tamamına ayırma sağlama sorumluluğu aşağıdaki durumlarda tekrar başlar: 

 Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri döndüğü 
raporunun kontrolör tarafından teyit edilmesiyle veya, 

 Pilotun kendisine tahsis edilen ATC müsaadesine geri dönmekte 
olduğu raporunun kontrolör tarafından teyit edilmesi ve kontrolör’ün vereceği 
müsaade değişikliğinin pilot tarafından teyit edilmesiyle. 

Doc 

4444 

Bölüm 

15 

15.7.4 

11.6. Asgari Emniyet İrtifası İkazı80 (MSAW)81 

11.6.1. MSAW fonksiyonunun kullanımı hakkında yerel talimatlar ve bilgiler, 
aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

11.6.1.1. MSAW ikaz oluşumu için uygun olan uçuş tipleri;  

11.6.1.2. Hava sahasında MSAW fonksiyonunun belirlendiği ve 
kullanıldığı sektör ve sahalar; 

11.6.1.3. MSAW için belirlenmiş sahalar ve irtifa değerleri; 

11.6.1.4. MSAW’un kontrolörlere gösterim metodu; 

                                                 
80 Asgari emniyet irtifası ikazı, gözetim datasına bağlı bir ATC sistem fonksiyonudur. MSAW fonksiyonunun 
amacı; kontrollü uçuşların manialara çarpması (CFIT) ihtimali doğduğunda, zamana dayalı ikazlar üreterek, 
hava araçlarının asgari emniyet irtifasının üstünde kalması için, hava trafik kontrolörüne yardımcı olmaktır. 
81  MSAW fonksiyonu; hava aracından gelen basınç irtifasının o bölge için belirlenmiş asgari emniyet irtifası 
altında olup olmadığını denetler. Bir hava aracının irtifasının, belli bir süre (look ahead time) sonra,  o bölge 
için belirlenen asgari irtifa değerinin altına düşeceği hesaplanırsa ya da hali hazırda altında olduğu tespit 
edilirse, görsel ve sesli ikaz ile kontrolörü haberdar eder 
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11.6.1.5. Genel olarak, ikaz üretimi için gereken parametreler ve ikaz 
süresi (look ahead time); 

11.6.1.6. Hangi durumlarda ve hangi tip uçuşlarda MSAW fonksiyonunun 
engellendiği.  

11.6.2. Kontrollü uçuşlarda, MSAW ikazı oluştuğunda kontrolör; derhal 
aşağıda belirtilen işlemleri yapacaktır: 

11.6.2.1. Hava aracı vektördeyse, hava aracına acilen gerekli emniyet 
irtifasına tırmanması talimatı verilecek, manialardan kaçındırmak için gerekliyse yeni 
vektör verilecektir. 

11.6.3. Diğer durumlarda; derhal uçuş ekibine MSAW ikazının devreye 
girdiği bilgisine ilave olarak hava aracının seviyesini kontrol etmesi talimatı 
verilecektir. 

11.6.4. Bir MSAW hadisesinde, kontrolör sadece, bir hava aracına yönelik 
istemeden, kontrollü uçuşların manialara çarpması (CFIT)  ihtimali varsa olayı rapor 
edebilir. 

 

                                                 
82 Veri yolu başlatma kapasitesi (DLIC) ile ilgili hükümler Annex 10, Cilt II, Bölüm 8’de yer almaktadır. 
83 DLIC kurulumu ile ilgili Global Operational Dala Link (GOLD) (Doc 10037) dokümanı rehber doküman 
olararak kullanılabilir. 
84 Bir FIR birden fazla oturum açma adresine sahip olabileceği gibi, aynı oturum açma adresi birden fazla 
FIR tarafından kullanılabilir. 

Doc 
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12. VERİ YOLU82 (DATA LİNK) HABERLEŞMESİ BAŞLATMA USULLERİ83 

12.1. Giriş. 

12.1.1. ATS ünitesi tarafından veri yolu haberleşmesi kullanıldığı bilinen bir 
hava sahasına girmeden önce; hava aracının tescil edilmesi için, hava aracı ile ATS 
ünitesi arasında veri yolu haberleşmesi başlatılacak olup, ihtiyaç duyulması haline 
veri yolu uygulamasının manuel başlatılmasına müsaade edilecektir. Bu durum hava 
aracının; otomatik olarak, pilot ya da ATS ünitesi tarafından adres yönlendirme 
yoluyla tescil edilmesini sağlayacaktır. 

12.1.2. ATS ünitesinin oturum açma adresi, Annex 15’de yer aldığı şekilde, 
AIP’de yer alacaktır.84   

12.2. Hava Aracının Tescil Edilmesi 

Veri yolu hizmeti kullanılan sahaya yaklaşan bir hava aracı, geçerli veri 
yolu başlatma talebinde bulunacak olup, ATS ünitesi bu talebi kabul ederek, 
mümkünse bir uçuş planı ile korelasyonu sağlayıp, hava aracı ile bir bağlantı 
başlatacaktır. 
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85 Hava aracının oturum açma telebi, transfer eden ATS ünitesi ile temasa geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, 
her iki ATS ünitesine de kesinti bilgisi iletilecektir. 

12.3. Veri Yolu Kesintisi 

12.3.1. Veri yolu bağlantısının kesintiye uğraması durumunda, veri yolu 
sistemi bu kesintiyi ilgili ATS ünitesi/ünitelerine85 gösterme kabiliyetine haiz olacaktır. 
Ayrıca veri yolu sistemi kesintiden, oturum açma isteğinde bulunan uçuş ekibine de 
iletme kabiliyetinde olacaktır.  

12.3.2. ATS ünitesi, veri yolu bağlantı problemini, mümkün olan en kısa 
sürede çözümlemek amacı ile usuller geliştirecektir. Bu usuller; asgari olarak ilgili ATS 
ünitesi ile veri yolu bağlantı talebinde bulunan hava araçlarını (örneğin ATS ünitesinin 
hava sahasında veya yaklaşmakta olan hava araçları) içermelidir. Eğer mümkünse: 

12.3.2.1. Uçuş planının mevcut olması durumunda; hava aracı tanıtması, 
hava aracı tescili ya da hava aracı adresi teyit edilmişse ve veri yolu başlatma 
talebinde yer alan diğer detaylar uçuş planı ile örtüşüyorsa (farklılıklar tespit edilirse; 
doğru bilgi teyit edilecek ve gerekli değişiklikler yapılacak), 

12.3.2.2. Uçuş planı yoksa; başarılı bir veri yolu bağlantısı için, uçuş veri 
işleme sistemi (FDPS) gerekli bilgiler girilerek bir uçuş planı oluşturulur, 

12.3.2.3. Yeniden veri yolu bağlantısı yapabilmek için gerekli ayarlamalar 
yapılır. 

12.3.3. Hava aracı işleticileri veri yolu bağlantı problemini, mümkün olan en 
kısa sürede çözümlemek amacı ile usuller geliştirecektir. Usuller, pilot tarafından, 
asgari aşağıdaki hususları içermelidir: 

12.3.3.1.  FMS ya da bağlantı kurulan veri yolu cihazında yer alan uçuş 
planının doğruluğu ve tutarlılığı kontrol edilecek, farklılıklar varsa gerekli değişiklikler 
yapılacak, 

12.3.3.2. ATS ünitesi adresinin doğruluğu kontrol edilecek, 

12.3.3.3. Yeniden veri yolu bağlantısı yapılmaya çalışılacak. 
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13. KONTROLÖR-PİLOT VERİ YOLU86 MUHABERESİ (CPDLC)87 

13.1. Giriş 

13.1.1. CPDLC uygulaması, pilot ve kontrolör arasında CPDLC mesaj seti 
aracılığı ile yapılan bir ATC muhaberesidir. 

13.1.2. Bu uygulama; radyo-telefon freyzyolojilerindeki müsaade,bilgi,talep 
mesajlarını88 içermektedir.89 

13.1.3. Kontrolör ve pilot arasında; standart mesaj, serbest mesaj (free text)  
ya da ikisinin de kullanıldığı içeriklerin gönderimi ve alımı mümkün olacaktır. 

13.1.4. ATC ve uçuş sistemleri, görüntülenen mesajların kağıda basımı ve 
gerekliyse belirli periyotlarda kaydedilmesini sağlacaktır. 

13.1.5. Yazıların gösteriminde en azından İngilizce dili kullanılacaktır. 

13.2. CPDLC’nin Kullanılması 

13.2.1. Giriş 

CPDLC uygulaması, ilgili ATC ünitesiyle iletişime geçilebildiğinin 
belirlenmesi amacıyla belli bir süre önce kurulmalıdır. Hava ve yer ünitelerinin nerede 
ve ne zaman CPDLC kullanmaya başlaması gerektiğine dair hususlar AIP’de yer 
almalıdır. 

13.2.2. Hava Aracında CPDLC Kullanımı 

13.2.2.1. Bir ATC ünitesi, bir hava aracından beklenmeyen bir CPDLC 
talebi aldığında, hava aracından yapılan isteğe sebep olan koşullara müteakip, 
gerekli işlemleri belirleyecektir. 

13.2.2.2. Bir ATC ünitesi CPDLC’den gelen bir talebi reddettiğinde, 
nedenini ilgili CPDLC mesajı ile pilota iletecektir. 

13.2.3. ATC Ünitesinde CPDLC Kullanımı 

13.2.3.1. Bir ATC ünitesi CPDLC donanımına sahip olduğu bilinen bir hava 
aracıyla; hava aracı CPDLC bağlantısı yapmamışsa ya da halihazırda CPDLC 
bağlantısı bulunan (önceki) ATC ünitesi tarafından müsaade edilmişse bağlantı 
kuracaktır. 

13.2.3.2. Bir CPDLC talebi bir hava aracı tarafından reddedildiğinde, 
sebebi “NOT CURRENT DATA AUTHORITY” ya da “NOT AUTHORIZED NEXT 
DATA AUTHORITY”, ifadelerinden uygun olanı ile ATC ünitesine bildirilmelidir. Lokal 
uygulamalar, kabul edilmeme sebebinin kontrolöre gösterimini sağlamalıdır. Hava 
aracının başka bir sebeple reddetmesine müsaade edilmemelidir. 

 

                                                 
86 Hava aracının oturum açma telebi, transfer eden ATS ünitesi ile temasa geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, 
her iki ATS ünitesine de kesinti bilgisi iletilecektir. 
geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, her iki ATS ünitesine de kesinti bilgisi iletilecektir. 

ma telebi, transfer eden ATS ünitesi ile temasa geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, her iki ATS ünitesine de 
kesinti bilgisi iletilecektir. 
TS ünitesi ile temasa geçmesi yönünde cevaplanıyorsa, her iki ATS ünitesine de kesinti bilgisi iletilecektir. 
 kesinti bilgisi iletilecektir. 
li usuller genel olarak Doc 4444 Bölüm 12’de belirtilmiştir. Sesli haberleşme ile CPDLC mesaj setleri arasında 
faklı ortamların kullanılması nedeniyle faklılıklar oluşmaktadır. 
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13.3. Operasyonel CPDLC mesaj değişimi 

13.3.1. Kontrolör ya da pilot CPDL mesajlarını; standart mesaj, serbest mesaj 
(free text)  ya da ikisinin de kullanıldığı içerikler şekilde düzenleyecektir.90  

13.3.1.1. Mümkün olduğunca; uzun mesaj, çok sayıda müsaade ya da çok 
sayıda talep içeren mesajlar kullanılmayacaktır91. 

13.3.1.2. CPDLC’nin kullanıldığı yerlerde; mesaj için belirlenmiş içerik Doc 
4444 Ek 5’de bulunmaktaysa, bu standart mesaj içeriği kullanılacaktır. 

13.3.1.3. Acil bir durum olmadığı sürece, kontrolör ya da pilot muhabereyi 
CPDLC ile başlatmış ise, cevap CPDLC üzerinden, ses ile başlatılmış ise, cevap 
sesli olarak verilecektir.  

13.3.1.4. CPDLC tarafından gönderilen bir mesajın düzeltilmesi ya da 
açıklanması gerektiğinde; kontrolör ya da pilot, en uygun düzeltme detayları ya da 
açıklamayı yapacaktır92. 

13.3.1.4.1. Henüz cevaplanmamış bir CPDLC mesajını düzeltmek 
için sesli muhabere kullanıldığında; kontrolör ya da pilot “DISREGARD CPDLC 
(mesaj tipi) MESSAGE, BREAK (doğru müsaade, talimat ya da talep)” freyzyolojisini 
kullanacaktır93 

13.3.1.4.2. Yanlış gönderilmiş bir CPDLC mesajı düzeltilirken; doğru 
müsaade, talimat ya da bilginin iletilmesi sırasında her hangi bir karışıklığa sebep 
olunmaması için dikkatli olunmalıdır94. 

13.3.1.4.3. Eğer operasyonel cevaplama gerektiren bir CPDLC 
mesajı sonrasında sesli muhabere ile mutabakat sağlanmışsa; ilgili CPDLC 
diyaloğunu sonlandırmak için ilgili kapatma mesajı gönderilmelidir. Bu ancak mesaj 
alıcısına, sesli muhabereyle, diyaloğu kapatması talimatı ile ya da sistemin mesajı 
otomatik olarak kapatmasına müsaade edilerek yapılabilir. 

13.3.2. Operasyonel CPDLC mesajlarının değişimi 

13.3.2.1. Kontrolör ya da pilot CPDL mesajlarını, önceden belirlenmiş95 
mesaj formatları, düz metin mesajları ya da ikisinin birleşimi kullanarak kurmalıdır. 

13.3.2.2. Mesaj özellikleri, mesajı alan CPDLC kullanıcısı için güvenilir 
mesaj işleme kabiliyetine ihtiyaç duymaktadır. Her CPDLC mesajı iki özelliğe 
sahiptir: İkaz ve Cevaplama. 

 

 

                                                 
90 Önceden belirlenmiş CPDLC mesajları ve kullanım şekilleri için Doc 4444 Ek 5’e bakınız. 
91 CPDLC’nin verimli kullanımı ve yerel işletme prodesürleri ile ilgili hususlar için Hava Trafik Yönetim (ATM) 
Sistemleri için İnsan Faktörü Rehber dokümanına (Doc 9758) bakabilirsiniz. 
92 Kontrolör tarafından müsaade, talimat ya da bilginin düzeltilmesi ile Pilot tarafından daha önce gönderilen 
talep, bilgi ya da cevaplamanın düzeltilmesi için bir takım metotlar uyarlanabilir. 
93 Sesli muhabere ile düzeltme yapıldığı anda; ilgili CPDLC mesajı alıcıya henüz ulaşmamış, alıcıya ulaşmış 
ancak cevaplanmamış ya da alıcıya ulaşmış ve cevaplanmış olabilir. 
94 Örnek: FL290 uçuş seviyesini muhafaza eden ve CPDLC mesajı ile FL350’a tırmanmasına müsaade edilen 
THY123 çağrı adlı hava aracına Kontrolör, bu müsaadeyi sesli muhabere ile düzeltme ihtiyacı duyarsa 
aşağıdaki freyzyolojiyi kullanacaktır: 

THY123. DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310 
95 Önceden belirlenmiş CPDLC mesajları ve kullanım şekilleri için Doc 4444 Ek 5’e bakınız. 
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13.3.2.2.1. İkaz 

İkaz özelliği, mesaj alındığında talep edilen ikaz tipini tarif 
etmektedir. İkaz tipleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

13.3.2.2.2. Cevaplama 

13.3.2.2.2.1. Cevaplama özelliği, sağlanan mesaj içeriğine göre 
geçerli cevaplamayı tarif etmektedir. Cevap tipleri aşağıdaki tablolarda yer/hava 
(uplink) ve hava/yer (downlink) olarak gösterilmektedir. 

13.3.2.2.2.2. Cevaplama için çoklu mesaj elementi gerektiğinde, 
cevap tüm mesaj elemektlerini cevaplayacak şekilde olacaktır. 

Tip Cevap gerekli Geçerli cevap Öncelik 

W/U Evet WILCO, UNABLE, STANDBY,  
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
ERROR 

1 

A/N Evet AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY,  
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
ERROR 

2 

R Evet ROGER, UNABLE, STANDBY, 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
ERROR 

3 

Y Evet Herhangi CPDLC hava/yer mesajı, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 

4 

N Hayır 
(mantıksal bir 
talep yoksa)  

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
NOT CURRENT DATA AUTHORITY, 
NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, 
ERROR 

5 

Hava/Yer Mesaj Tipleri 

Tip Cevap gerekli Geçerli cevap Öncelik 

Y Evet Herhangi CPDLC hava/yer mesajı, 
LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 

1 

N Hayır 
(mantıksal bir 
talep yoksa)  

LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (eğer gerekliyse), 
MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT, 
ERROR 

2 

Yer/Hava Mesaj Tipleri 

13.3.2.2.2.3. Birden fazla mesaj cevaplama gerektiriyorsa ve 
cevap tek bir mesaj şeklinde olabiliyorsa, cevap tüm mesajlara uyarlanabilir 
olmalıdır96. 

13.3.2.2.2.4. Birden fazla mesaj içeren bir müsaadenin bir kısmının 
uygulanması mümkün değilse, Pilot “UNABLE” cevap mesajı göndermelidir. 

13.3.2.2.2.5. Birden fazla mesaj içeren bir talebin bir kısmının ya 
da tamamının uygulanması mümkün değilse, Kontrolör “UNABLE” cevap mesajı 
göndermelidir. Geçerli olan müsaade(ler) tekrarlanmayacaktır.  

13.3.2.2.2.6. Bir kısmı mümkün görünen, birden fazla mesaj içeren 
bir talep olduğunda Kontrolör, mesajın tamamı için “UNABLE” cevap mesajı 

                                                 
96 Örneğin bir hava aracına CPDLC vasıtasıyla, “CLIMB TO FL 310 MAINTAIN MACH .84” talimatı 
gönderilmişse; bir “WILCO” cevap mesajı yeterli olacaktır. 
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gönderecek olup, mümkünse sebep ya da müsaadenin ne zaman mümkün 
olabileceğini bildirecektir97. 

13.3.2.2.2.7. Bir ya da birden fazla mesaj içeren bir talebin bütün 
içeriklerinin karşılanması mümkün olabilecekse; Kontrolör her bir mesaj içeriğini 
cevaplayacaktır. Bu cevaplama tek bir yer/hava mesajı ile sağlanabilir98.  

13.3.3. CPDLC’nin transferi 

13.3.3.1. CPDLC’nin transferi yapıldığında; sesli muhaberenin de transferi 
aynı anda yapılmalıdır. 

13.3.3.2. Bir hava aracı CPDLC’nin mevcut olduğu bir ATC ünitesinden 
CPDLC’nin mevcut olmadığı bir ATC ünitesine transfer edileceği zaman; transfer 
sesli olarak yapılarak CPDLC sonlandırılacaktır. 

13.3.3.3. Data otoritesinin değişimi ile sonuçlanan CPDLC transferi söz 
konusu olduğunda; kapatma mesajı alınamamış (bekleyen mesajlar) mesajlar varsa, 
CPDLC transfer yapacak kontrolör bilgilendirilmelidir. 

13.3.3.3.1. Cevaplama bekleyen bir hava/yer (downlink) 
mesajı/mesajları varken, kontrolör hava aracını transfer etmek durumunda (mesajı 
cevaplamadan) kalırsa, sistem otomatik olarak kapatma mesajı/mesajları gönderme 
kabiliyetinde olacaktır. Bu durumda, otomatik kapatma mesajının/mesajlarının içeriği 
lokal talimatlarda yayınlanmalıdır. 

13.3.3.3.2. Cevaplamayı bekleyen bir yer/hava (uplink) 
mesajı/mesajları varken, kontrolör cevaplamayı beklemeden hava aracını transfer 
etmeye karar verirse; cevaplanmasını bekleyen mesaj/mesajlar hususundaki 
belirsizliği ortadan kaldırmak için sesli muhabereyi kullanabilir.  

13.3.4. Serbest (Free text) Mesaj İçeriklerilar 

13.3.4.1.  Pilot ve kontrolörlerin serbest mesaj gönderimi99 engellenebilir. 

13.3.4.2.  Serbest mesaj kullanımının ATS otoritesi tarafından uygun 
olduğu değerlendirildiğinde, hava ve yer sistemleri için seçilebilir olacak şekilde 
depolanabilir. 

13.3.5. Acil Durum, Tehlike ve Cihaz Arızası Usulleri 

13.3.5.1. Bir CPDLC acil durum mesajı alındığında, kontrolör mesajın 
alındığını en kısa yoldan teyit edecektir. 

                                                 
97 Gerekli olduğunda ayrı bir CPDLC cevap mesajı/mesajları gönderilebilir. 
98 Örneğin birden fazla içeriği olan bir hava/yer mesajı aşağıdaki talepleri içeriyorsa: 

  REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF  

REQUEST CLIMB TO FL350  

  REQUEST MACH 0.84  

Aşağıdaki müsaade ile cevaplanabilir: 

  CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF  

  CLIMB TO FL350  

REPORT MAINTAINING  

  CROSS YYG AT OR AFTER 1150  

  NO SPEED RESTRICTION. 
99 Sesli muhaberenin mümkün olmadığı durumlarda; rutin dışı yada acil durumlarda serbest metin 
kullanımına ihtiyaç olabileceği kabul edilmekle beraber, serbest metin kullanımının desteklenmemesinin 
sebebi yanlış anlama ve karmaşanın önüne geçilmesidir. 
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13.3.5.2. Acil durum yada önemli durum gösteren CPDLC mesajı 
alındığında, yer/hava mesajı “ROGER” şeklinde olacaktır. 

13.3.5.3. Geri bildirim ve/veya operasyonel cevap gerektiren bir CPDLC 
mesajı söz konusu olduğunda; cevap alınamamışsa, pilot yada kontrolör (sistem 
tarafından) uygun bir şekilde ikaz edilecektir. 

13.3.6. CPDLC Arızası 

13.3.6.1. CPDLC arızası tespit edildiğinde; kontrolör ve pilot (sistem 
tarafından) en kısa sürede ikaz edilmelidir. 

13.3.6.2. CPDLC arızası nedeniyle kontrolör veya pilot ikaz edilmişse ve 
CPDLC’nin normale dönmesinden önce muhabere ihtiyacı duyulursa, kontrolör veya 
pilot sesli muhabereyi kullanmaya başlayacak ve mümkünse konuşmaya “CPDLC 
FAILURE” freyzyolojisi ile başlayacaktır. 

13.3.6.3. CPDLC yer sistemlerinin tam arızası durumunda ve 
kontrolörlerin bu bilgiyi tüm uçuculara bildirmek gibi bir ihtiyacı olduğunda “ALL 
STATIONS CPDLC FAILURE” freyzyolojisi ve kendi ATC ünitesi tanıtımı ile birlikte 
bu durumu bildirecektir100. 

13.3.6.4. CPDLC arızası nedeniyle hizmet sesli muhabere ile yürütülmeye 
başlanmışsa; dağıtımı yapıldığı yönünde geri bildirim yapılmamış mesajlar, karşı 
tarafa ulaşmamış olarak kabul edilecek ve sesli olarak iletilecektir. 

13.3.6.5. CPDLC arızası, sesli muhabereye gerek duyulmadan 
giderilmişse; dağıtımı yapıldığı yönünde geri bildirim yapılmamış mesajlar, karşı 
tarafa ulaşmamış olarak kabul edilecek ve CPDLC üzerinden yeniden 
gönderilecektir. 

13.3.7. CPDLC’nin Kontrollü Kapatılması 

13.3.7.1. Haberleşme ağının ya da CPDLC yer sistemlerinin tamamen 
kapatılması planlandığında; devre dışı olduğu süre boyunca etkilenecek 
kullanıcıların uyarılması ve gerekliyse sesli muhabere frekanslarına ait detayları 
içeren bir NOTAM yayınlanmalıdır. 

13.3.7.2. ATC ile iletişimde olan hava araçları, kısa süre sonra meydana 
gelecek CPDLC’nin kontrollü kapatılması hususunda sesli olarak ya da CPDLC 
vasıtasıyla bilgilendirilmelidir. 

13.3.7.3. Kontrolör ve pilot için, CPDLC’nin kullanılamadığı durumlarda 
gerekli donanım (haberleşme sistemleri) sağlanmış olmalıdır. 

13.3.8. CPDLC Mesaj Kaybı 

Bir pilot ya da kontrolör, CPDLC mesaj kaybı olduğu hususunda ikaz 
aldığında aşağıdaki yöntemlerden en uygun olanını uygulayacaktır: 

13.3.8.1. Sesli muhaberede, mesaj içeriğindeki talimat tekrar verilecek ve 
“CPDLC MESSAGE FAILURE” freyzyolojisi ile bilgisi verilecek. 

13.3.8.2. CPDLC’de kayıp mesaj tekrar gönderilecek. 

13.3.9. Pilot Taleplerinin CPDLC ile Gönderiminin Durdurulması 

                                                 
100 Talep edilmediği sürece, genel çağrılarda herhangi bir cevaplama yapılmayacaktır. 
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13.3.9.1. Kontrolör bütün hava araçlarından ya da tek bir hava aracından, 
belli bir süre, CPDLC üzerinden talep göndermesini durdurmasını talep edebilir101. 
Bu durumda aşağıdaki freyzyoloji kullanılacaktır: 

((çağrı adı) ya da ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC 
REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(sebep)] 

13.3.9.2. CPDLC gönderiminin devam ettirilmesi ise aşağıdaki freyzjoloji 
ile bildirilecektir: 

((çağrı adı) ya da ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC 
OPERATIONS. 

13.3.10. CPDLC’nin Test Edilmesi 

  CPDLC’nin test edilmesi hava trafik kontrol hizmeti sağlanan hava 
araçları üzerinde olumsuz etki yaratacağından, test öncesi gerekli koordinasyonun 
yapılması gerekir. 

 

 

 

 

 
  

                                                 
101 Bu şartlar altında, CPDLC pilotların gerektiğinde bir mesajı cevaplaması, bilgiyi rapor etmesi ile acil 
durum deklare etmesi ya da iptal etmesi için kullanılabilir durumdadır. 



ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ  EĞİTİM NOTLARI 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 122 Kasım 2016 

14. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN YAKLAŞMA KONTROL HİZMETİNDE 
KULLANILMASI 

 

14.1. Genel Gereksinimler 

14.1.1. Yaklaşma kontrol hizmeti için kullanılacak ATS gözetim sistemleri, yaklaşma 
kontrol fonksiyonlarını yerine getirmeye ve sağlanacak hizmete cevap vermeye uygun 
olmalıdır. 

14.1.2. ILS yaklaşmalarını monitör etmek için kullanılacak ATS gözetim sistemleri, 
PANS-ATM Doc4444, Bölüm 6’daki operasyonları karşılayacak kapasitede olacaktır. 

14.2. Fonksiyonlar 

 Durum ekranında sergilenen bilgiler aşağıda sıralanan ilave fonksiyonları yerine 
getirmek için yaklaşma kontrol hizmeti sağlanmasında kullanılabilir: 

14.2.1. İniş trafiklerini, pilota referans verebilen son yaklaşma yardımcılarına vektör 
etmek; 

14.2.2. Paralel pist uygulamalarında, ILS yaklaşması yapan hava araçlarına uçuş 
rotası monitörü sağlayarak, onların, sapmaları muhtemel olan, girilmemesi gereken 
bölgeye (No Transgression Zone-NTZ) girmemeleri için gerekli önlemleri almak102; 

                                                 
102 Bkz. PANS-ATM Doc 4444, Bölüm 6, paragraf 6.7 
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14.2.3. İniş trafiklerini, görerek yaklaşmanın tamamlanabileceği bir noktaya, vektör 
etmek; 

14.2.4. İniş trafiklerine, hassas radar yaklaşmasının ya da survelliance radar 
yaklaşmasının başlayabileceği bir noktaya kadar vektör hizmeti sağlamak; 

14.2.5. Pilotlar tarafından uygulanan diğer pilot yaklaşmaları için uçuş rotası 
monitörü sağlamak; 

14.2.6. Aşağıdaki durumlarda ayırma sağlamak: 

14.2.6.1. Birbirini takip eden kalkış trafikleri arasında, 

14.2.6.2. Birbirini takip eden iniş trafikleri arasında, 

14.2.6.3. Bir kalkış trafiği ve takip eden bir iniş trafiği arasında. 

14.3. Yaklaşma Kontrol Hizmetinin ATS Gözetim Sistemleri Kullanılarak 
Verilmesi 

14.3.1. Gelen trafiklerin kontrolünün meydan kontrole devredilmesinden sonra 
ayırmanın devam etmesi için hava araçlarına verilen talimat, tahdit ve sıralama bilgisinin 
devamlı olarak meydan kontrole bildirilmesi için ilgili ATS otoritesi usuller oluşturacaktır. 

14.3.2. Yaklaşma için vektörün başlatılmasından önce veya başlatılmasıyla birlikte, 
yaklaşmanın türü ve kullanılan pist pilota bildirilecektir. 

14.3.3. Bir alet alçalması için vektör edilen bir hava aracına, son yaklaşmasına 
başlamadan önce en az bir defa pozisyonu verilecektir. 

14.3.4. Mesafe bilgisi verilirken, kontrolör mesafenin verildiği nokta veya seyrüsefer 
yardımcısını belirtecektir. 

14.3.5. Kontrolörün talimatları altında yürütülen yaklaşma kontrol hizmetinin, ilk ve 
ara safhaları, hava aracını son yaklaşma rotasına sokmak için, vektörün ilk 
başlatılmasından uçağın son yaklaşmaya girmesine kadar olan bölümleri kapsar ve; 

14.3.5.1. Pilot sorumluluğunda uygulanacak yaklaşmalarda103 son yaklaşma 
rotasına giriş,  

14.3.5.2. Raporların yaklaşmayı görerek tamamlayabileceğini göstermesi, 

14.3.5.3. Survelliance radar yaklaşmasına hazır olduğunda, 

14.3.5.4. Hassas yaklaşma radar kontrolörüne devredildiğinde sona erer. 

14.3.6. Son yaklaşma için vektör edilirken, hava aracını son yaklaşma rotasına 
doğru yaklaştıran bir uçuş başı veya bir seri uçuş başları verilmelidir. Yaklaşma usulünde 
belirtilen süzülüş açısını (glide path) değerini yakalamadan önce, hava aracının son 

                                                 
103 “Pilot sorumluluğunda uygulanacak yaklaşma” deyimi; yayınlanmış usullere göre, pilot 
sorumluluğunda uygulanacak yaklaşma türleri için kullanılır. . Radarlı ya da hassas yaklaşmalar (PAR, GCA 
vb.) kontrolör sorumluluğunda yapılmaktadır. Ülkemizde, sivil havacılık faaliyetlerinde radar ya da radarlı 
hassas yaklaşma usulü uygulanmamaktadır. 
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yaklaşma rotasına düz uçuşta girmesini sağlayan ve son yaklaşma rotasını 45 derece veya 
daha az bir yaklaşma açısıyla kesen bir son vektör başı tahsis edilecektir104. 

14.3.7. Uçağa son yaklaşma rotasını kat ettirecek şekilde bir radar vektörü 
verilmişse, nedeni pilota bildirilecektir. 

14.4. Son Yaklaşma Yardımcısına Pilot Sorumluluğunda Uygulacak Vektör 

14.4.1. Pilot sorumluluğunda uygulanacak (ILS, NDB, VOR vb.) için, ilgili seyrüsefer 
yardımcısının son yaklaşma rotasına girmesi için vektör edilen bir hava aracından, son 
yaklaşma rotasına giriş raporu istenecektir. Eğer mümkünse, yaklaşma müsaadesi pilot 
son yaklaşma rotasına girişi rapor etmeden önce verilmelidir. Vektör normal olarak, hava 
aracı kendisine verilen son başı terk edip son yaklaşma rotasına girdiğinde biter. 

14.4.2. Yaklaşma müsaadesi verildiğinde hava aracı, yaklaşma usulünde belirtilen 
glide path değerine ulaşılıncaya kadar kendisine tahsis edilen seviyeyi muhafaza 
edecektir. ATC hava aracının, glide path’a aletli yaklaşma usulünde belirtilen değerden 
farklı bir seviyede ulaşmasına ihtiyaç duyarsa; pilota, belli bir seviyeyi glide path’a establish 
olana kadar muhafaza etmesi talimatı verecektir. 

14.4.3. Yaklaşma kontrolörü, uçağın sorumluluğu meydan kontrole devredilmedikçe 
son yaklaşma hattındaki trafikler arasında gerekli ayırma değerini devam ettirmekten 
sorumludur. 

14.4.4. Son yaklaşma hattındaki arkadaki hava aracının meydan kontrole devri 
anlaşma mektuplarında açıklandığı gibi yapılacaktır. 

14.4.5. Hava aracının muhaberesinin meydan kontrole devri,  iniş müsaadesi ya da 
ilave talimatlar alabilmesine yetecek kadar zaman önce ya da noktada yapılacaktır. 

14.5. Görerek Yaklaşma İçin Vektör105 

14.5.1. Rapor edilmiş bulut tavanı, minimum radar vektör irtifasının (MRVA) üstünde 
ise ve meteorolojik koşullar yaklaşmanın ve inişin görerek tamamlanabileceği konusunda 
kayda değer bir garanti sunuyorsa, kontrolör hava aracına görerek yaklaşma için vektör 
başlatabilir. 

14.5.2. Görerek yaklaşma müsaadesi, ancak pilot meydanı ya da öndeki hava 
aracını gördüğünü rapor ettiğinde verilecektir. Normal olarak bu saatte de vektör bitirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Bağımsız paralel pistlere yapılan radar vektörü ve uçuş seviyesi gereksinimleri ile ilgili olarak bkz. 
PANS-ATM Doc4444, Bölüm 6, paragraf 6.7.3.2 ve 6.7.3.2.3 
105 Ayrıca bkz. PANS-ATM Doc4444, Bölüm 6, paragraf 6.5.3 
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14.6. Genel Müdürlük Talimatı 

Radarlı yaklaşma hizmetinin sağlanması aşamasında trafiklerin, Ülkemiz 
AIP’sinde ilan edilmiş ILS veya ILS-DME usullerinde tanımlanmış GP intercept noktası 
ve irtifasına göre son yaklaşma hattına vektör edilmeleri mümkündür. Optimum 
kriterlerin sağlanması açısından bahse konu trafiklere, GP intercept noktasının en az 2 
NM gerisinde LLZ hattını yakalayacak (establish)  şekilde, pozisyonuna göre uygun 
irtifada ve düz uçuşta, son yaklaşma hattı veya ILS korsu ile maksimum 45º açı farkı 
sağlayacak nitelikte vektör verilmesi gerekmektedir.  

Aksi halde, yüksek kalan veya aynı irtifada GP intercept noktası ya da önüne 
vektör edilen trafiklerin GP yayınını yakalayarak optimum alçalma yapmaları mümkün 
olamamakta, kalan mesafede iniş yapabilmek için sorumlu pilotun alçalma varyosunu  
artırması gerekmektedir.  

Bu durum, stabil olmayan bir alçalmayı zorlamakta,  hızı ve yakıt sarfiyatını 
artırmakta, ILS’e establish olana kadar geçecek sürede yapılan yüksek varyolu alçalma 
nedeniyle GPWS’den (Ground Proximity Warning System) “sink rate” benzeri ikazlar 
alınabilmekte; teker koyma mesafesinin uzaması ile  pas geçme ihtimalini 
kuvvetlendirerek aynı zamanda yolcu konforunun olumsuz yönde etkilenmesine de 
neden olabilmektedir.  

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen örnekler ile dikkat edilmesi gereken hususlar 
detaylandırılmıştır.  

Örneklerde; ilan edilmiş hassas yaklaşma usulündeki GP intercept noktası 10 
NM, GP açısı 3º olarak alınmıştır106.  

Öncelikle, optimum kriterlerin sağlanması açısından, uçağın LLZ hattına 
establish olacağı pozisyonun, pist merkez hattı uzantısında THR’ye göre en az 12 
NM’de, irtifasının ise GP intercept irtifası olacak şekilde planlanması gerekmektedir. 
(bkz. Senaryo 1)  

Sıralama, uçağın istenen noktada beklenen irtifada olmayarak yüksek kalması, 
olumsuz hava koşulları nedeniyle pilotun vektör talimatlarını tam olarak 
uygulayamaması gibi nedenlerle THR’ye göre 12 NM’in ötesine de vektör planlanabilir.  

Bununla birlikte, pilot tarafından talepte bulunulması ve Senaryo 2’de 
detaylandırılan şartların sağlanması halinde GP intercept noktasının önüne kısa vektör 
uygulaması yapılabilir.  

Yukarıda ifade edilen bilgiler kapsamında son yaklaşma hattına planlanan 
vektörde hesaplanacak optimum irtifalar, ancak terminal sahanızda ilan edilmiş MRVA 
değerlerinin uygun olması halinde kullanılabilir.  

Radarlı yaklaşma kontrol hizmeti sağlanan trafiklerin ilan edilmiş MRVA 
değerlerinin altındaki irtifalara serbest kılınarak son yaklaşma hattına vektör 
edilmesi mümkün değildir.  

Vektör uygulamalarında; pilotun gerekli iniş hazırlıklarını ve kontrollerini 
yapabilmesi açısından son yaklaşmaya başlamadan önce107 en azından bir kez 
THR’ye göre pozisyon bilgisi verilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca, optimum alçalma profillerinin zorlanarak stabil olmayan yaklaşma 
ihtimalinin engellenmesi açısından “uçağın pozisyonuna göre optimum seviyesinin 
hesaplanması” yöntemi örneklendirilmiştir. (bkz. Senaryo 3) 

                                                 
106 GP 3º (tan 3º = 0.0524), 1 NM’de kat edilecek seviyenin bulunabilmesi için 6076 sabit sayısı ile çarpılır, 
(0.0524 x 6076= 318.4 Feet/NM) 
107 THR’ye göre pozisyon bilgisi son yaklaşma başı ile birlikte verilebilir. 
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SENARYO_1;  Öncelikle yapılması gereken uygulama 

THR Elevation ; 100 ft GP açısı ; 3º GP Intercept Noktası ; 10 NM GP Intercept 
İrtifası ; 100 ft + (tan3º * 10NM * 6076) = 3300 ft 

 

Vektör verilirken, planlamanın GP intercept  noktasının en az 2 NM gerisinde LLZ 
hattını yakalayacak (establish)  şekilde yapılması gerekmektedir. Son vektör için 
maksimum 45º’lik açı farklılığı uygulanmalıdır.  

Her iki trafiğin de 12 NM’e vektör edilmesi halinde 30º ila 45º arasındaki farklılık 
şekilde görülmekte olup, “y” mesafesi “x” mesafesinden büyük olmak zorundadır.  

Bu örnekte, uçağın 12 NM’deki irtifası; GP 3º için ilan edilmiş intercept irtifası 
3300 ft olmalıdır.  

İrtifalar, terminal sahanızda ilan edilmiş MRVA değerlerinin uygun olması halinde 
kullanılabilir. Radarlı yaklaşma hizmeti sağlanan trafiklerin ilan edilmiş MRVA 
değerlerinin altındaki irtifalara serbest kılınarak son yaklaşma hattına vektör edilmesi 
mümkün değildir. 
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SENARYO_2;  Kısa vektör uygulaması,  

THR Elevation ; 100 ft GP açısı ; 3º GP Intercept Noktası ; 10 NM GP Intercept 
İrtifası ; 100 ft + (tan3º * 10NM * 6076) = 3300 ft 

 

GP intercept noktasının önüne kısa vektör uygulanabilmesi için öncelikle pilot 
tarafından talepte bulunulması gerekmektedir.  

Sonrasında ise, uygulama yapabilmek için,  

a-  MRVA değerlerinin intercept planlanan nokta için hesaplanan irtifaya alçalma 
imkanı sağlayacak nitelikte olması,  

b-  ILS alçalmasında ilan edilmiş GP açısısın 3.2º’den yüksek olmaması,  

c-  Son yaklaşma hattı veya ILS korsu ile maksimum 30º açı farkının 
uygulanması,  

d-  Son vektörün, pist merkez hattının uzantısında, THR’ye göre en az 7 NM’de 
LLZ hattını yakalayacak şekilde verilmesi,  

e-  THR’ye göre 7 NM’den kısa mesafelere kısa vektör planlanmaması 
gerekmektedir.  

Uçağın 7 NM’deki irtifası; THR elevation ile 2 NM düz uçuş çıkıldığında kalan 5 
NM mesafenin ilan edilmiş GP açısına göre (3.2º’den fazla olmaması gereklidir) 
hesaplanması ile bulunur. (Bu örnekte, 100 ft + 1600 ft = 1700 ft )  

İrtifalar, terminal sahanızda ilan edilmiş MRVA değerlerinin uygun olması halinde 
kullanılabilir. Radarlı yaklaşma hizmeti sağlanan trafiklerin ilan edilmiş MRVA 
değerlerinin altındaki irtifalara serbest kılınarak son yaklaşma hattına vektör edilmesi 
mümkün değildir. 
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SENARYO_3; Uçağın pozisyonuna göre optimum seviyesinin hesaplanması yöntemi,  

THR Elevation ; 100 ft GP açısı ; 3º GP Intercept Noktası ; 10 NM GP Intercept 
İrtifası ; 100 ft + (tan3º * 10NM * 6076) = 3300 ft 

 

 Örnekteki  şekilde uçağa, TMA giriş noktasından itibaren vektör verildiği; 
planlamanın GP intercept noktasının en az 2 NM gerisinde LLZ hattını yakalayacak 
(establish)  şekilde, son vektör için maksimum 45º’lik açı farklılığı uygulanarak yapıldığı 
görülmektedir.  

 Bu durumda uçağın TMA giriş noktasındaki irtifası, THR irtifasına   2 NM düz 
uçuş çıkıldığında kalan 33 NM’in 300 ft/NM ile çarpılmasıyla bulunan değerin 
eklenmesiyle hesaplanabilir108.  

 Trafiğin TMA giriş noktası ismiyle tanımlanan noktada hesaplanan 10000 
Feet’in üzerinde olması halinde, pilotun seviye kaybedebilmek için optimum alçalma 
oranı üzerinde yüksek varyolu alçalma tercih etmek zorunda kalacağı, bu tercih 
nedeniyle yüksek hızda olacağı, kontrolör tarafından verilebilecek hız tahditlerini 
uygulamakta zorlanacağı ve stabil olmayan bir yaklaşma yöntemiyle alçalma 
yapabileceği hususları hatırda tutulmalıdır.  

 Pozisyona göre optimum seviyelerin bilinmesi aşamasında, her bir uçak için 
ayrı ayrı hesap yönetimi yerine hava trafik personelinin geçmişe dönük vektör 
uygulamaları referans alınabilir. Bu uygulamalarda, TMA girişnoktalarından sonra kat 
edilen mesafeler ortalama değerler olarak kabul edilebilir.  

 Bulunacak irtifalar, ancak, ilan edilmiş yol minimaları ve/veya MRVA 
değerlerinin uygun olması halinde kullanılabilir. 

 

 

                                                 
108 THR İrtifası + 9900 Feet (33 * 300) = 10000 Feet 
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15. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN MEYDAN KONTROL 

HİZMETLERİNDE KULLANILMASI109 

15.1. Fonksiyonlar 

15.1.1. İlgili ATS otoritesi izin verdiğinde ve yine ilgili ATS otoritesi tarafından 
açıklanan şartlara bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmek için meydan kontrol 
hizmetlerinde ATS gözetim sistemleri kullanılabilir: 

15.1.1.1. Son yaklaşmadaki hava aracına uçuş rotası monitörü sağlamak, 

15.1.1.2. Meydan çevresindeki diğer hava araçlarına uçuş rotası monitörü 
sağlamak, 

15.1.1.3. Birbirini takip eden kalkışlar arasında ayırma kriterlerini tesis etmek, ve 

15.1.1.4. VFR hava araçlarına seyrüseferlerinde yardımcı olmak. 

15.1.2. “Emergency” gibi özel durumlar olmadığı sürece ve aksi bildirilmedikçe, özel 
VFR uçuşlara vektör verilmeyecektir. 

15.1.3. VFR uçuşlar vektör edilirken, söz konusu hava aracının aletli meteorolojik 
koşullar içine girmemesine dikkat edilecektir. 

15.1.4. İlgili ATS otoritesi ATS gözetim sistemlerinin meydan kontrol hizmetleri 
amacıyla kullanılması için koşulları ve yöntemleri açıklarken eldeki bilgilerinin varlığının ve 
kullanımının, meydan trafiğinin gözlemlenmesini engellememesine dikkat edecektir. 

15.2.  ATS Gözetim Sistemlerinin Yer Hareketlerinde kullanılması110 

15.2.1. Genel Şartlar 

15.2.1.1. SMR'lar, meydan görüşü, trafik yoğunluğu ve meydanın konumu gibi 
belirli kriterler bakımından meydanların gereksinimlerine ve çalışma şartlarına uygun 
olmalıdır. 

15.2.1.2. SMR sistemleri manevra sahasındaki tüm hava araçları ve vasıtaların 
temiz ve şüphe bırakmayacak şekilde görüntülenmesini sağlayacaktır. 

15.2.1.3. Hava araçları ve vasıtaların pozisyon göstergeleri sembolik ya da 
sembolik olmayan formlar içinde sergilenebilir. Etiketlerin sergilendiği yerlerde hava 
araçlarının ve vasıtaların tanımlarını manüel ya da otomatik olarak eklemek imkanı 
bulunmalıdır. 

15.2.2. Fonksiyonlar 

15.2.2.1. SMR, manevra sahasındaki trafiğin ve manevra sahasının görülmeyen 
parçaların gözlemlenmesini sağlamak için kullanılmalıdır. 

15.2.2.2. SMR ekranında sergilenen bilgiler aşağıdakilerde yardımcı olarak 
kullanılabilir: 

15.2.2.2.1. Manevra sahası üzerindeki hava araçları ve vasıtaların verilen 
izin ve talimatlara uyup uymadıklarını monitör etmek. 

                                                 
109 Meydan trafiğinin kontrolü temelde meydan kontrolörünün manevra sahası üzerinde ve meydan görüş 
sahası içindeki trafiği gözlemlemesine dayanır. 
110 Yüzey hareketleri rehber ve kontrol sistemleri (SMGCS) için gereken kriterler Annex 14, Volume l, Bölüm 
9'de bulunmaktadır. Yüzey hareket radarı (SMR) ve diğer gelişmiş fonksiyonlar ile ilgili bilgiler, Yüzey 
Hareketleri Rehber ve Kontrol Sistemleri (SMGCS) Dokümanı (Doc 9476) ve Gelişmiş Yüzey Hareketleri 
Rehber ve Kontrol Sistemleri (A-SMGCS) dokümanında (9830) yer almaktadır. 
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15.2.2.2.2. İniş ve kalkışlardan önce pistin trafikten temizlenmiş olduğunu 
saptamak. 

15.2.2.2.3. Manevra sahasındaki ve yakınındaki ilgili yerel trafik hakkında 
bilgi sağlamak. 

15.2.2.2.4. Manevra sahasındaki hava araçlarının ve vasıtaların konumunu 
saptamak. 

15.2.2.2.5. Pilot tarafından talep edildiğinde ya da kontrolör ihtiyaç 
duyduğunda, takip edilecek taksi yolları hakkında yön bilgisi vermek. Emergency gibi özel 
durumlar haricinde, bu tip bilgiler uçuş başı talimatı şeklinde verilmeyecektir.  

15.2.2.2.6. Emergency vasıtalara tavsiye ve yardım sağlamak. 

15.2.3. Hava Aracının Tanımlaması 

ATS gözetim sistemlerinin kullanıldığı yerlerde hava araçları, aşağıdakilerin biri 
ya da birkaçı ile tanımlanabilir: 

15.2.3.1. Belirli bir pozisyon göstergesini; 

15.2.3.1.1. Kontrolör tarafından gözlemlenen hava aracı pozisyonuyla; 

15.2.3.1.2. Pilot tarafından verilen pozisyonla, 

15.2.3.1.3. Durum ekranında sergilenen tanımlanmış bir pozisyon 
göstergesiyle örtüştürerek. 

15.2.3.2. İlgili ATS otoritesi tarafından izin verildiğinde tanımın devriyle, ve 

15.2.3.3. İlgili ATS otoritesi tarafından izin verildiğinde otomatik tanım usulleriyle. 
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16. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİNİN UÇUŞ BİLGİ HİZMETİLERİNDE 

KULLANILMASI111 

16.1. Fonksiyonlar 

Durum ekranında görüntülenen bilgiler, tanımlanan hava araçlarına: 

16.1.1. Kaçınma işlemine ilişkin tavsiyeler veya önerileri ve tanımı yapılan hava 
aracının rotasında çarpışma tehlikesi yaratacak şekilde yaklaştığı gözlenen hava 
araçlarıyla ilgili bilgileri, 

16.1.2. Kötü hava durumunun mevcut olduğu sahaların çevresinden en iyi şekilde 
nasıl dolaşılacağına pilota tavsiye vermek için, belirgin meteorolojik oluşumların yerleriyle 
ilgili bilgileri, 

16.1.3. Seyrüseferlerinde yardımcı olacak bilgileri sağlamak amacıyla kullanılabilir. 

 

17. ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ AVANTAJLARI 

 

17.1. İniş, kalkış ve transit trafikler arasındaki ayırmalar manuel kontrole göre çok çok 
düşüktür.  

17.2. Gerektiğinde pozisyon bilgisi vererek hava araçlarına seyrüseferlerinde yardımcı 
olunabilir. 

17.3. Vektör (yönlendirme) ile trafik hızlandırılabilir. 

17.4. Askeri trafiklere kontrollü hava sahalarında yardımcı olunabilir. 

17.5. Emergency durumdaki trafiklere yardımcı olunabilir. 

17.6. Normal rotalarından uzaklaşan trafikler tekrar rotasına döndürülebilir. 

17.7. Kalkış yapan trafikler tercih ettikleri seviyelere hızlı bir şekilde tırmandırılabilir 
(gerektiğinde vektör ile) 

17.8. İniş yapacak trafikler transitlerden kolayca ayrılarak alçalmaları sağlanabilir. 

17.9. Olağanüstü durumlarda (emergency, hi-jack, radio failure, türbülans vb) 
ayırmalar kolayca arttırılabilir. 

 

 

 

                                                 
111 Uçuş bilgi hizmeti sağlanmasında ATS gözetim sisteminin kullanılması, hava aracının kaptan pilotununun 
sorumluluklarını değiştirmez ve uçuş planının değiştirilmesi teklif edildiğinde son karar verme yetkisi kaptan 
pilottadır. 
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III. BÖLÜM VEKTÖR 
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1. ASGARİ RADAR VEKTÖR İRTİFASI (MRVA) 

1.1. MRVA’in Belirlenmesi 

1.1.1. Antenden 20 NM içinde  

Minimum vektör irtifaları; hava aracı pozisyonundan 3 NM içinde (hava aracı 
merkez olmak üzere 3NM yarıçap içerisinde) arazinin üzerinde, en az 1000 ft.’lik 
emniyet payı sağlar. 

1.1.2. Antenden 20 NM dışında 

Minimum radar vektör irtifaları radar performans diyagramlarına göre seçilmiştir. 

1.2. MRVA’in Kullanımı 

İnişe gelen bir hava aracı, hangi MRVA dilimi içerisinde bulunuyorsa o değere 
kadar alçaltılabilir.  

Kalkış yapan bir trafik bir sonraki MRVA dilimine girmeden önce, o dilimin MRVA 
değerini almış/geçmiş olmalıdır. 

 

 

1.3. Esenboğa MRVA 
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1.4. Menderes MRVA 

 

1.5. Atatürk MRVA 
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1.6. Antalya MRVA 

 

1.7. Milas Bodrum MRVA 
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1.8. Dalaman MRVA 

 

1.9. Trabzon MRVA 
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2. VEKTÖR TEKNİKLERİ 

2.1. Giriş 

2.1.1. Vektör ile ilgili kesin olarak doğru bir takım yöntemler sunmak çok zordur. 
Ancak tecrübeler sonunda ortaya konulan çözümler mevcuttur. Aşağıda bahsedilen 
yöntemlerin kullanımı ya da nerelerde kullanılacağı çalışan kontrolörün karar vermesi 
gereken bir durumdur. Yani çözüm tekniği; trafiğin durumu, hava sahasındaki tahditler, 
hava sahasının yapısı gibi bir çok veri nedeniyle farklı olabilir. Vektör tekniğinde tek bir 
doğru yoktur.  

2.1.2. Kullanılacak olan vektör tekniğinde kontrolör, hava trafik emniyeti başta 
olmak üzere, trafiğin etkin ve hızlı akışını sağlamayı amaç edinmelidir. 

2.1.3. Alçalma veya tırmanmadan dolayı yeterli ayırma sağlamak için bir hava 
aracına vektör verilecekse, mümkünse alçalma ya da tırmanma talep etmiş olana 
vektör verilmelidir. 

2.1.4. Bir uçağa, radar vektörü için uçuş başı verirken aşağıdakiler göz önüne 
alınmalıdır: 

2.1.4.1. Dönüş Açısı: Ne kadar büyük bir açı ile dönüş verilirse o kadar 
geniş bir hava sahasına ihtiyaç duyulur. Aşağıdaki şekilde altı farklı dönüş açısının 
gerektirdiği alan gösterilmiştir. 

 

2.1.4.2. Sürat (Yer Sürati):Yüksek yer sürati, dönüş arkının yarı çapını 
artırır. Yer Süratinde meydana gelen artış, yapılan dönüşün saha genişliğini 
artıracaktır. Yani hava aracı daha geniş bir sahaya ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle 
yüksek süratteki hava araçları daha geniş açıda dönüşler yaparlar. Yüksek yer süratine 
sahip hava araçlarına, yavaş yer süratine sahip hava araçlarına nazaran daha erken 
dönüş talimatı verilmelidir. Aşağıdaki şekilde A hava aracı B’den daha süratlidir. 
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2.1.4.3. Rate of Turn (Dönüş Hızı): Bir uçağın, standart olarak 1 saniyede 
3 derecelik dönüşler yaptığı kabul edilir. Bununla beraber, kontrolörlerin bu pratik 
bilgiden bazı sapmaların olabileceğini bilmeleri ve vektör verirken de bu hususu göz 
önünde bulundurmaları gereklidir. Örneğin jet motoruna sahip hava araçları yüksek 
irtifalarda 1.5 ya da 2 derece dönebilirler ve eğer buna bir de uçağın yüksek süratini 
de eklersek dönüş açısı daha da geniş olabilir. Diğer taraftan yüksek performanslı 
askeri savaş uçakları düşük seviyelerde uçarken 3 dereceyi de aşan dönüşler 
yapabilirler ki bu, keskin başlı dönüşler anlamına gelir. 

2.1.4.4. Zaman Aralığı: Kontrolörün uçağa dönüş talimatı vermesi ile 
pilotun dönüşe başlaması arasında her zaman bir gecikme olacaktır. Bu durum 
aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelmektedir:  

2.1.4.4.1. Talimatı verinceye kadar geçen süre, 

2.1.4.4.2. Pilotun harekete geçme süresi ve manuel ya da oto pilotla 
talimatı girerken geçen süre, 

2.1.4.4.3. Hava aracının verilen bu dönüş talimatını uygulamaya 
başlama (gövde büyüdükçe bu süre de büyük olur) süresi. 

2.1.5. Bir radar vektörü verilirken; 

2.1.5.1. Kontrolör; hava aracının bulunduğu uçuş başına yakın uçuş 
başları tahsis ederken, yeni bir uçuş başı vermeden önce, hava aracının o andaki uçuş 
başını bilmelidir. Özellikle küçük uçuş başı değişikliklerinde rüzgarın sürükleme etkisini 
anlayabilmek için uçuş başını bilmek önemlidir.112 

2.1.5.2. Dönüş açısı kullanıldığında hava aracının o andaki uçuş başını 
bilmek gerekmez. Belirli sayısal derecelerle bir uçağı sağa ya da sola çevirmek uçağı 
sürüklenmeye bakmadan sağa ya da sola döndürecektir. 

                                                 
112 Örneğin hava aracının (şiddetli yan rüzgar nedeniyle 085 olan) uçuş başını bilmiyoruz ve uçtuğu 
hava koridorunun açısının 075 olduğunu biliyoruz. Eğer kontrolör uçağa sağa 080 uçuş başına dönmesi 
talimatını verirse trafik 355 derecelik bir dönüş yapmak zorunda kalır. 



ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ  EĞİTİM NOTLARI 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 139 Kasım 2016 

 

2.1.6. Vektör sayısını minimuma indirmek için, hava aracı en uygun olan 
zamanda, bulunduğu pozisyondan bir SSY cihazına veya bir noktaya direk uçması 
talimatı verilebilmelidir. Böylece kontrolör de vektörden kaynaklanacak ekstra 
sorumluluktan kurtulacaktır. (Örn. “TCLAB bulunduğunuz pozisyondan direkt BEY’ye 
uçun”)  

2.1.7. Vektör pek çok durumda kontrolörün iş yükünü artırır. Bu yüzden çok 
dikkatle uygulanmalı ve ancak gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır. 

2.2. 60’da 1 Tekniği 

Rüzgarsız bir havada, bir 
hava aracını radar vektörü ile 
bir noktaya vektör etmek 
istediğinizde bu kural size 
yardımcı olabilir. Genel olarak 
%98 doğru sonuç alınabilir.
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 Bir hava aracı, belirlenmiş bir noktaya S=60 NM mesafede, bir uçağa vermiş 
olduğunuz vektör açısı (a) kadar mesafe (D) uzağından geçer. Bir hava koridorunda 
uçmakta olan bir uçağı 10 derece sola çevirirseniz 60 NM sonra trafik, merkez hattının 
10 NM uzağından geçer. Uçağı 60 NM için, her ihtiyaç duyduğunuz 1 NM için 1 derece 
sola çevirmelisiniz. (rüzgarın etkisi olmaması durumunda)  

 Aşağıdaki tabloda 10 derece farklı vektörün sonunda uçağın merkez hattının 
yaklaşık kaç NM uzağında olacağını tablo olarak görebilirsiniz: 

Mesafe S NM Sapma S NM 

60 10 

50 8 

40 6 

30 5 

20 3 

10 1.5 

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi 10 derecelik farklı vektör 30 NM’da 
yaklaşık 5 NM’lik bir fark oluşturur. Eğer sizin 30 NM’da 10 NM’lik bir sapmaya 
ihtiyacınız olacaksa, vektör açınızı iki katına çıkarmanız gerekmekte 10 derece yerine 
20 derecelik bir vektör vermeniz gerekecektir.  
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 Örnek: Bir uçağın 40 NM içerisinde, bir sahadan kaçınması için, mevcut uçuş 
rotasının 20 NM solundan geçmesi gerekmektedir. Uçağa vermeniz gereken vektör 
farkı asgari ne olmalıdır? 

 Cevap: 60 NM için 20 derecelik bir farka ihtiyacınız olduğuna göre 40 NM için 
20 * 60/40= 30 derecelik bir farka ihtiyacınız vardır. 

Bu yöntemi aşağıdaki durumlarda kullanabiliriz: 

 Kötü hava şartları gibi sahaların etrafından dolaştırmak için seyrüsefer 
yardımında bulunmak için, 

 Trafikleri yasak ve tahditli sahalardan uzak tutmak için, 

 Bilinmeyen bir trafikten kaçındırmak için. (Trafik bilgisinden sonra pilotun trafiği 
takip edememesi ve vektör istemesi gibi durumlarda) 

2.3. Kesişen Rotada Radar Vektörü Kullanmadan Ayırma Sağlama 

 Kesişen rotalarda, gerekli olan radar ayırması kesişme noktasında yeterli olsa 
bile, kesişme noktasından sonra düşmektedir. 

 

 90 derecelik bir açı ile birbirlerini kat eden iki trafik arasındaki ayırma, kesişme 
noktasından sonra yaklaşık olarak %30 oranında azalmaktadır. Diğer açılar için 
aşağıdaki tabloya bakınız:  

Açı 
Kesişme noktasından sonraki 

ayırma düşme yüzdesi % 

90 - % 30  

60 - % 20  

30 - % 10 

 Kesişen rotalarda aynı hızda bir noktaya yaklaşan iki trafik arasında, bir 
numaralı trafik nokta üzerindeyken aralarında 20 NM’lik bir ayırma söz konusu ise, 
daha sonra bu ayırma düşme eğilimindedir. Örnek olarak her iki trafik aynı noktaya 60 
derecelik bir açı farkı ile yaklaşıyor ise, birinci trafik noktayı geçtikten sonra bu ayırma 
20-(%20*20)=16 NM’a düşecektir. Açının 900 derece olması durumunda ise 20-
(%30*20)= 14 NM olacaktır. 
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 İki uçağın 60 derecelik bir açı ile bir noktaya (CEN) yaklaştığını 
düşündüğümüzde, öndeki trafik (EIN3344) nokta üzerindeyken arkadaki trafik 
(DLH101) 22 NM mesafedeyken  

 

 Bir numaralı trafik noktadan uzaklaştığında aralarındaki ayırma 18 NM’a kadar 
düşmektedir.  

 

2.4. Kesişen Rotada Her İki Uçağa da Vektör Vererek Ayırma 

  Bir noktaya 900 derecelik açı ile yaklaşan ve noktaya olan uzaklıkları aynı olan 
trafikleri ayırmak amacıyla ikisini birden ‘a’ derece sola çevirirsek (bkz. aşağıdaki şekil) 
aralarındaki ayırma (separation) kaç mil olur? 
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Bu yöntemde trafiklere kesişme noktasından kaç NM önce vektör verilmeye başlandığı 
büyük önem taşımaktadır. Buradaki örneğimizde 30 NM öncesinden trafiklerin vektör 
edilmeye başlandığı varsayılmaktadır. 

Vektör Açısı (a) Minimum Ayırma NM 

5 3–4 

10 7 

15 11 

20 15 

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, kesişme noktasından 30 NM önce her iki 
uçağı da 10’ar derece sola çevirdiğinizde aralarındaki ayırma yaklaşık 7 NM 
civarındadır. Basit bir hesaplamayla, trafikler arasındaki ayırma vektör açısının %70’i 
kadardır. Ancak buradaki ayırma trafiklerin birbirlerinin rotasını kat ettiği andaki 
ayırmadır. Bir önceki tekniğe göre, ayırmanın kat edişten sonra düşeceği göz önüne 
alınmalıdır. 5 NM’lik bir ayırmaya ihtiyaç duyuyorsanız, vektör açısı 10 derece 
olmalıdır. 

 Trafiklere vektör vermeye daha sonra başlayacaksanız, beklediğiniz ayırmayı 
sağlamak için, vektör açısını artırmanız gerekmektedir.   

 Emniyet açısından, kesişme noktasına 10 NM mesafeden daha az bir mesafe 
kaldığında bu yöntemin uygulanması tavsiye edilmez.  

 Aşağıdaki örnekte iki trafik aynı noktaya (CEN) eşit uzaklıkta (30 NM) ve 
birbirlerine göre 90 derecelik açı ile yaklaşmaktadır. İki trafik arasında 10 NM’lık asgari 
bir ayırma yapmak amacıyla, her iki uçağı da sola 15 derecelik dönüş ile vektör 
ettiğimizde; 

 

 İki uçağın yeni uçuş rotaları aşağıdaki şekilde olacak ve kat ediş esnasında 
asgari ayırma 10 NM olacaktır. 
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 Trafikler birbirlerini kat ettikten sonra tekrar rotalarına döndürülürler. 

 

 Aynı durumda, iki uçağın aynı noktaya 20 NM kaldığında kaç derecelik bir 
vektör vermemiz gerekir? Bu sefer aksi istikamette, her iki uçağı da sağa vektör ederek 
ayıralım. Mesafe önceki örneğe göre daha az olduğundan vereceğimiz vektör daha 
fazla olmalıdır. Her iki uçağa da sağa 30 derecelik dönüş verirsek; 

  

 

 İhtiyaç duyduğumuz 10 NM’lık ayırmayı sağlamış oluruz.  

 İki trafik arasında 90 dereceden daha az bir açı olduğunda bu yöntemi 
uygulamamız gerektiğinde trafiklere vereceğimiz vektör daha fazla olmalıdır.  

2.5. Kesişen Rotada Tek Bir Uçağa Vektör Vererek Ayırma 

 Hava trafik kontrolörlerinin çoğunluğu, herhangi bir ayırma yapacağı zaman, her 
iki uçağa da vektör vermek yerine, sadece tek bir uçağa radar vektörü vermektedir. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, ikinci uçağın uçuş başını (aşağıdaki 
sebeplerden dolayı) ayırma bitinceye kadar muhafaza etmesi gerektiğidir.  
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 Hava koridorlarının genişliği +/- 5 NM’dir. Hava aracı tam olarak yol merkez 
hattını muhafaza edemeyebilir. 

 Pilot ATC’ye haber vermeden küçük bir meteorolojik oluşumdan dolayı yol 
içinde deviation yapabilir. 

 Hava araçlarındaki FMS (Flight Management System) cihazının hata payı 
yaklaşık % 4 civarındadır.   

  Aşağıdaki örnekte, her iki trafik q kadarlık bir açı ile kesişme noktasına 60 NM 
uzaklıktayken, birinci (A) uçağa  ‘a’ kadar sola bir radar vektörü verirsek  

 

 Trafikler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi bir ayırma ile birbirlerini kat ederler. 
Örneğin 60 derecelik bir açıyla uçan trafiklerden A uçağını sola 20 derecelik bir radar 
vektörü verirseniz, iki trafik arasındaki ayırma 10 NM olur. 

 Vectör 
Açısı (a) 

Track Açısı (q) 

80 60 45 30 

5 4 3 2 1 

10 6 5 4 2 

15 10 7 6 3 

20 15 10 8 4 

25  13 10 5 

30   12 7 

35   14 8 

40    10 

45    12 

  Bu yöntemde, yukarıdaki örnekler için trafiklerin kesişme noktasına 60 NM 
mesafede iken yapılan vektör söz konusudur. Trafiklerin kesişme noktasına 60 NM 
mesafeden daha az bir mesafe kaldığında verilecek vektör açısı daha yüksek olmalıdır.  

 İki uçağın aynı noktaya eşit mesafede olduğu durumlarda, düşük süratte olan 
uçağı yüksek süratteki uçağın üzerine doğru vektör etmek daha doğru olacaktır. Aynı 
örnekte iki uçağın noktaya uzaklığının eşit olmadığı durumlarda arkadaki uçağa vektör 
verilmesi daha uygundur. 
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2.6. Radar Vektörüne Rüzgarın Etkisi 

 Buraya kadar açıklanan radar vektör tekniklerinde rüzgar etkisi 
hesaplamalara  katılmamıştır. Unutulmamalıdır ki, radar vektöründe uçan hava 
araçlarına rüzgarın, yönü ve derecesine bağlı olarak, büyük etkisi vardır.  

 

 Örneğin bir B747 için 50 kts’lık rüzgarın yüksek seviyede 500 kts süratle 
uçarken çok büyük bir etkisi yoktur. Etki yaklaşık olarak (rüzgarın hızı/uçağın hızı) = 
%10 civarındadır. Ancak yaklaşma safhasında uçağın hızı yaklaşık 200 kts 
olacağından 50/200= %40’lık önemli bir etkisi olacaktır. 

 Hangi orandaki rüzgarın etkisi dikkate alınacak derecede önemlidir? Aşağıdaki 
tabloda rüzgar hızının uçağın hızına göre oranı ve radar vektörü yaparken göz önüne 
alınması gereken önemi yer almaktadır. 

 

Etki = (rüzgar 
hızı / uçak hızı)  

Etki 
sınıflandırması  

0.25  Çok Güçlü  

0.20  Güçlü  

0.15  Önemli  

SÜRÜKLENME AÇISI 

 Sürüklenme açısı, pilotun bir uçuş başını muhafaza ederken, ya da 
dönüşlerinde maruz kalacağı etkidir. Rüzgarın yönü ve hızının sürüklenme açısına 
olan etkisi önemlidir.  
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Rüzgarın oranı-Uçağın sürati 

Çok Güçlü Güçlü Önemli 

0,25 0,20 0,15 

Sürüklenme Açısı (Derece) 

0–10 14 11 8 

10–20 13 11 8 

20–30 12 10 7 

30–40 11 9 7 

40–50 9 7 6 

50–60 7 6 4 

60–70 5 4 3 

70–80 2 2 1 

80–90 0 0 0 

  

 Eğer sürüklenme açısı (radarda takip edilen uçuş başı ile rapor edilen 
uçuş başı arasındaki fark): 

 5 dereceden az ise, vektör verirken dikkate almayabilirsiniz. 

 10 derece civarında ise, vermiş olduğunuz radar vektöründe bir takım 
düzeltmelere ihtiyaç duyabilirsiniz.  

 15 dereceden fazla ise, rüzgarın etkisi çok güçlüdür ve radar 
vektörlerinde düzeltme yapmak gereklidir. 

2.7. Aynı Yöndeki Trafikleri Hava Koridorunda Ayırma 

 Bu teknik; aynı havakoridorunda ve aynı rotada, çok yakın pozisyonlardaki 
trafiklerin birbirlerinden ayırabilmek için bu teknik kullanılabilir. Yatay ayırmanın 
bulunmadığı durumlarda üst seviyede bulunan uçağı alt seviyedekinin altına alçaltmak 
için iyi bir tekniktir. Uygulaması oldukça kolay olan bu teknikte aşağıdaki adımların 
takip edilmesi gerekir: 

 Trafikleri zıt yönlerde vektör vererek ayırınız (birine sola, diğerine sağa 
vektör vererek)   

 Aralarında yeterli ayırma sağlanıncaya kadar bekleyiniz ve takiben 
alçaltma ya da tırmanma talimatını veriniz. 

 Trafiklere daha önce vermiş olduğunuz kadar ters yönde vektör vererek 
paralel uçmalarını sağlayınız. 

 Aralarında yeterli dikey ayırma sağlandığında, trafiklere bir sonraki rapor 
noktasına (fix) uçmaları talimatını veriniz.  
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 Örnek: 

 1. Aşama: Bu aşamada BAW215 ve DLH234 olarak iki trafik vardır. DLH234 
yakın bir meydana ineceğinden kısa bir süre içerisinde alçalmaya başlaması 
gerekmektedir. Ancak, trafikler birbirlerine çok yakın ve DLH234, BAW215’in seviyesini 
kat etmek zorundadır. DLH234 çağrı adlı trafiği sola, BAW215 çağrı adlı trafiği de sağa 
20 derece vektör veririz. 

 2. Aşama: İki trafik arasında yeterli ayırma sağlandığında, DLH234 çağrı adlı 
trafiğe alçalma talimatı veririz (örneğin 250 uçuş seviyesine). Aralarında yeterli 
yanlamasına ayırma sağlandığından, trafiklerin fazla koridor dışına çıkmaması ve 
dikey ayırma sağlanıncaya kadar aralarındaki yeterli ayırmayı muhafaza edebilmek 
için, ikisini de paralel uçururuz. Bunun için; DLH234 çağrı adlı trafiği sağa, BAW215 
çağrı adlı trafiği de sola 20 derece çeviririz. Burada dikkat edilmesi gereken husus; 
trafikleri birbirlerinden ayırmak için 1. aşamada kullanmış olduğunuz vektör değeri ile 
paralel uçurmak için gerekli vektör değerleri aynı; ya da paralel uçurmak için 
kullanacağınız vektör değeri daha düşük olmalıdır.  

 3. Aşama: İki trafik arasında dikey ayırma sağlanıncaya kadar trafikler paralel 
uçurulmaya devam edilir. Yukarıdaki şekilde DLH234 çağrı adlı trafik FL300 uçuş 
seviyesini kat edinceye kadar beklenir.  

 4. Aşama: İki trafik arasında gerekli dikey ayırma sağlandıktan sonra vektör 
bitirilir. Trafiklere bir sonraki rapor noktasına direkt uçmaları ve kendi seyrüseferlerini 
üstlenmeleri talimatı verilir. 

2.8. Sürat Kontrolü İle Yapılan Ayırmalar (APP ve ACC’nin Düşük Seviyelerinde 
Yaklaşma Sıralamasına Hazırlık İçin) 

 Düşük  uçuş seviyelerinde (FL250 altında) trafikler arasında yeterli radar 
ayırması sağlanabilmesinin iki yolu vardır. Bunlardan birincisi radar vektörü, diğeri de 
sürat ayarlamasıdır. Sürat kontrolü, radar vektörünün tamamlayısı olarak kullanılabilir 
ancak, gerektiğinde verilecek radar vektörlerini azaltmak amacıyla ayırma 
uygulamasına sürat kontrolü ile de başlanabilir. Sürat kontrolünde aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir: 

 Hava araçlarının süratleri, iniş ve kalkış safhalarındaki süratleri dışında 
hava araçlarının inisiyatifindedir. 

 Sürat kontrolü için kullanılacak değer hava araçlarının gösterge 
süratleridir (IAS), fakat trafiklerin manevraları hakiki hava süratlerine (TAS) bağlıdır. 
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2.8.1.1. TAS VE IAS ARASINDAKİ 

BAĞLANTI. 

TAS ile IAS arasındaki bağlantıyı açıklamak 
için şu örnekten yararlanabiliriz:  

Örnek görüntüde iniş için yaklaşmakta olan iki 
trafik söz konusudur. Düşük seviyede bulunan 
BAW6342 yaklaşık FL90’da, AT42 tipinde 
TAS=189 ve IAS=165 kts ve ineceği 
meydandan 25 NM uzaklıktadır. 

İkinci trafik LGL335, F50 tipinde, FL140’a alçalışta, TAS=242 ve IAS=193 kts’dır.  

IAS ile TAS arasındaki bağlantıda en önemli faktör irtifadır. IAS değeri aynı olan 
iki trafikten yüksek seviyede olanının TAS değeri daha yüksektir. Trafiklerin IAS 
değerlerine göre TAS değerlerini hesaplamak için aşağıdaki basit formül kullanılabilir: 

TAS=IAS+(0.3*FL) 

İki trafik arasındaki ayırmanın sağlanabilmesine 
esas teşkil edecek olan husus aralarındaki sürat 
farklılıklarıdır. İki uçağın da IAS değerinin eşit 
olduğu durumda sürat faklılığı (SF); 

SF=TAS1-TAS2=0.3*(FL1-FL2) 

IAS değerlerinin eşit olmadığı durumlarda ise 
SF; 

SF=TAS1-TAS2=(IAS1-IAS2) + [0.3*(FL1-
FL2)] olacaktır. 
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3. RADYO TELEFON KONUŞMALARI113 

Bu  kısım ICAO Doc 4444 ATM/501 Procedures for Air Navigation Services Air 
Traffic Management dokümanının Kısım 12.4 Radar Phraseologies bölümünden 
alınmıştır. 

 

Amaç Freyzyoloji 

IDENTIFICATION OF AIRCRAFT 

 REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; 

 FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (3 digits); 

 TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; 

 RADAR CONTACT [position]; 

 IDENTIFIED [position]; 

 NOT IDENTIFIED [reason], RESUME (or CONTINUE) OWN 
NAVIGATION]; 

POSITION INFORMATION 
 POSITION (mesafe)(yön)OF(belirli bir nokta)(ya da OVER ya da 

ABEAM (belirli bir nokta)); 

VECTORING INSTRUCTION 

 LEAVE (significant point) HEADING (3 digits); 

 CONTINUE HEADING (3 digits); 

 CONTINUE PRESENT HEADING; 

 FLY HEADING (3 digits); 

 TURN LEFT(or RIGHT) HEADING (3 digits)[ reason]; 

 TURN LEFT(or RIGHT) (derecenin sayısı) DEGREES [reason]; 

 STOP TURN HEADING (3 digits); 

 FLY HEADING (3digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT 
(significant point); 

 HEADING IS GOOD. 

TERMINATION OF RADAR 
VECTORING 

 RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific 
instructions); 

 RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point) 
[MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) 
KILOMETRES (or MILES)]. 

MANOEUVRES 

Not: Uçağa herhangi bir manevra 
yaptırdığımızda, bunun sebebini de 
söylemeliyiz. Örnek: 

 DUE TRAFFIC; 

 FOR SPACING; 

 MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]; 

 ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]; 

 MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number) 
DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON 
THE COMMAND “NOW”; 

 TURN LEFT (or RIGHT) NOW; 

                                                 
113 Ayrıntılı bilgi için DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Havacılık Freyzyolojisii” dokümanına 
bakınız 
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 FOR DELAY; 

 FOR DOWNWIND (or BASE or 
FINAL); 

 STOP TURN NOW. 

SPEED CONTROL 

 REPORT SPEED; 

 MAINTAIN (number) KNOTS PER HOUR [OR GREATER (or OR 
LESS)] [UNTIL (significant point)]; 

 DO NOT EXCEED (number) KNOTS PER HOUR; 

 MAINTAIN PRESENT SPEED; 

 INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KNOTS PER HOUR 
[OR GREATER (or OR LESS)]; 

 INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KNOTS PER HOUR; 

 RESUME NORMAL SPEED; 

 REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; 

 REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;  

 NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. 

POSITION REPORTING 

 OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; 

 NEXT REPORT AT (significant point); 

 REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant point(s)); 

 RESUME POSITION REPORTING. 

TRAFFIC INFORMATION AND 
AVOIDING ACTION 

 TRAFFIC (number) O’CLOCK (distance) (direction of flight) [any other 
pertinent information]: 

o UNKNOWN; 

o SLOW MOVING; 

o FAST MOVING; 

o CLOSING; 

o OPPOSITE (or SAME) DIRECTION; 

o OVERTAKING; 

o CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT); 

o (aircraft type); 

o (level); 

o CLIMBING (or DESCENDING); 

 DO YOU WANT VECTORS; 

 CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions]; 

 TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO 
AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and 
distance); 

 TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES 
IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing 
by clock-reference and distance). 
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COMMUNICATIONS AND LOSS 
OF COMMUNICATIONS 

 [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions); 

 IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or 
SECONDS) (instructions); 

 REPLY NOT RECEIVED (instructions); 

 IF YOU READ [manoeuvre instructions or SQUAWK (code or 
IDENT)]; 

 (manoeuvre or SQUAWK) OBSERVED. POSITION (position of 
aircraft). 

TERMINATION OF RADAR 
AND/OR ADS-B SERVICE 

 RADAR SERVICE (or IDENTIFICATION) TERMINATED [DUE 
(reason)] (instructions); 

 WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate  instructions or 
information); 

 IDENTIFICATION LOST [reasons] (instructions). 

RADAR AND/OR ADS-B 
EQUIPMENT DEGRADATION 

 

 SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information 
as necessary); 

 PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as 
necessary). 

 ADS-B OUT OF SERVICE [sebep] (appropriate information as 
necessary) 

VECTORING FOR APPROACH 

 

 VECTORING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH 
RUNWAY (number); 

 VECTORING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) 
REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT; 

 VECTORING FOR (positioning in the circuit); 

 VECTORING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY 
(number); 

 VECTORING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number); 

 (type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative 
instructions). 

 

VECTORING FOR ILS AND 
OTHER PILOT-INTERPRETED 
AIDS 

 

 POSITION (number) MILES from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) 
HEADING (three digits); 

 YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM 
(significant point or TOUCHDOWN); 

 CLEARED FOR (type) APPROACH RUNWAY (number); 

 REPORT ESTABLISHED [ON MLS APPROACH TRACK] or [ON ILS 
(LOCALIZER) or (GLIDE PATH)]; 

 CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]; 

 TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or 
[REPORT ESTABLISHED]; 

 EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid)(reason); 
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 THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radio 
aid) [reason]; 

 TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid)[reason]; 

 MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION; 

 REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH; 

 INTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT 
ESTABLISHED]. 

MANOEUVRE DURING 
INDEPENDENT AND 
DEPENDENT PARALLEL 
APPROACHES 

 

 CLEARED FOR ILS (or MLS) APPROACH RUNWAY (number) LEFT 
(or RIGHT); 

 YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or MLS FINAL 
APPROACH TRACK). TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND 
RETURN TO THE LOCALIZER (or MLS FINAL APPROACH 
TRACK); 

 ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or 
MLS) FREQUENCY IS (frequency); 

 TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three 
digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM 
ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude); 

 CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC 
[DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (further instructions). 

POSITION  (distance) FROM TOUCHDOWN. 

COMPLETION OF APPROACH 
 REPORT VISUAL; 

 REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; 

MISSED APPROACH 

 CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND [missed approach 
instructions]; 

 GO AROUND IMMEDIATELY [missed approach instructions] 
(reason); 

 ARE YOU GOING AROUND?; 

TO REQUEST THE CAPABILITY 
OF THE SSR EQUIPMENT 

 ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY; 

TO REQUEST THE CAPABILITY 
OF THE ADS-B EQUIPMENT 

 ADVISE ADS-B CAPABILITY; 

TO INSTRUCT SETTING OF 
TRANSPONDER 

 SQUAWK (code). 

TO REQUEST THE PILOT TO 
RESELECT THE ASSIGNED 
MODE AND CODE 

 RESET SQUAWK [(mode)] (code); 

 CONFIRM SQUAWK (code); 

TO REQUEST RESELECTION OF 
AIRCRAFT IDENTIFICATION 

 RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION. 

TO REQUEST THE OPERATION 
OF THE IDENT FEATURE 

 SQUAWK [(code)] [AND] IDENT; 

 SQUAWK STANDBY. 

 SQUAWK NORMAL; 
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 TRANSMIT ADS-B IDENT. 

TO REQUEST TEMPORARY 
SUSPENSION OF 
TRANSPONDER OPERATION 

 SQUAWK STANDBY. 

TO REQUEST EMERGENCY 
CODE 

 SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN SEVEN ZERO ZERO] 

TO REQUEST TERMINATION OF 
TRANSPONDER AND/OR ADS-B 
TRANSMITTER OPERATION 

 STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY] 

 STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY]. 

TO REQUEST TRANSMISSION 
OF PRESSURE ALTITUDE 

 SQUAWK CHARLIE. 

 TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.  

TO REQUEST PRESSURE 
SETTING CHECK AND 
CONFIRMATION OF LEVEL 

 CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level). 

TO REQUEST TERMINATION OF 
PRESSURE ALTITUDE 
TRANSMISSION BECAUSE OF 
FAULTY OPERATION 

 STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; 

 STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, 
or reason)]. 

TO REQUEST LEVEL CHECK  CONFIRM (level). 

LOW ALTITUDE WARNING 

 (aircraft call sign) LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR 

ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS (number) [(units)]. [THE 
MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)]. 

TERRAIN ALERT 
 (aircraft call sign) TERRAIN ALERT, (suggested pilot action, if 

possible). 
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4. TANIMLAR 

 

 ADS-C agreement114. ADS-C anlaşması. ADS-C veri raporlama koşullarının 
(örneğin, hava trafik servislerinin sağlanmasında ADS-C’nin kullanılmasına dair daha 
önce mutabık kalındığı üzere; hava trafik hizmetleri ünitesi tarafından ihtiyaç duyulan 
veri ve ADS-C raporlarının sıklığı) tesis edildiği bir raporlama planıdır.     

Aeronautical Information Publication (AIP). Havacılık bilgi yayını. Bir devlet ve 
/veya onun yetkilendirdiği kuruluş tarafından yayınlanan, hava seyrüseferi ile ilgili  
gerekli güncel havacılık bilgilerini içeren süreklilik içeren yayınlar.  

Airborne Collision Avoidance System (ACAS). Hava çarpışmalarını önleyici 
sistem. SSR transponder sinyallerini temel alarak pilota, SSR tranponderi ile teçhiz 
edilmiş potansiyel conflict riski taşıyan diğer hava araçlarıyla ilgili tavsiyeler üreten yer 
cihazlarından bağımsız olarak çalışan bir uçuş sistemidir. 

Aircraft. Hava aracı. Havanın yeryüzüne olan reaksiyonları dışında, atmosferdeki 
havanın reaksiyonlarından destek alarak havada tutunabilen makina.( Havada uçuş 
için kullanılan ya da kullanılması düşünülen araç) 

Aircraft address. Hava aracı adresi. Hava/yer muhaberesi, seyrüsefer ve gözetim 
maksatıyla hava araçlarına tahsis edilen benzersiz 24 bitlik adres.  

Aircraft identification. Hava aracı tanıtması. Yer/yer ve hava/yer muhaberesinde 
muhaberesinde, hava aracının kendisini tanıtmak için kullandığı çağrı adı.  

Air-ground communication. Hava/yer muhaberesi. Uçaklarla yer yüzeyinde 
bulunan istasyonlar ya da merkezler arasındaki iki yollu haberleşme.  

Air traffic control clearance115. Hava trafik kontrol müsaadesi.116  Bir hava aracının 
belirlenen koşullarda uçuşunu gerçekleştirmesi için hava trafik kontrol ünitesi 
tarafından verilen yetki.  

Air traffic control instruction. Hava trafik kontrol talimatı. Hava trafik kontrolörü 
tarafından pilotun belli bir eylemi yapması için verilen talimat. 

Altitude crossing RA. İrtifa kateden RA. Kendi hava aracı, tehdit hava aracının en 
az 100 ft üstünde ya da altında olduğında, alçalma ya da tırmanma RA’sı tehdit hava 
aracının seviyesini kat ettirecekse üretilir. 

Analogue Display. Radar bilgilerinin bilgisayarlar tarafından (SDPS) işlenmeden 
sunulduğu radar ekranı. 

                                                 
114 Buradaki “anlaşma” kelimesi, ATC sistemleri ile hava aracı arasında, bir sözleşme  ya da sözleşmeler 
serisinin karşılıklı değişimi anlamında kullanılmaktadır. 
115 “Hava trafik kontrol müsaadesi” terimi, uygun bağlamlarda kullanıldığı zaman sık sık “müsaade” 
olarak kısaltılır. 
116 Kısaltılmış “müsaade” terimi, uçuşun belirli bölümünün hava trafik kontrol müsaadesi ile ilgili 
olduğunu göstermesi amacıyla “taksi”, “kalkış”, “gidiş”, “yol boyu”, “yaklaşma” ya da “iniş” 
sözcüklerinin arkasına eklenebilir. 
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ATS surveillance system. ATS gözetim sistemi. Bir hava aracının tanımlanması için 
kullanılan ADS-B, PSR, SSR ya da herhangi yer sistemi. 

Automatic dependent surveillance — broadcast (ADS-B). Otomatik bağımlı 
gözetim – yayın. Belirlenmiş bir şekilde tanım, pozisyon ve ilave bilgilerin bir hava 
aracı, taşıt ve başka bir nesne tarafından, bir veri hattı vasıtasıyla otomatik olarak 
gönderilmesi ve alınması. 

Automatic dependent surveillance — contract117 (ADS-C). Otomatik bağımlı 
gözetim – sözleşme. Bir veri hattı vasıtasıyla, hava aracı ile yer sistemleri arasında, 
hangi şartlar altında ADS-C raporlarının gönderileceği ve bu raporların içereceği 
verilerin yer alacağı bir anlaşmadır.   

Azimuth. İstikamet 

Azimuth resolution. İstikamet çözünürlüğü. Radarda, hedefin istikametinin 
belirlenmesi. 

Blind transmission. Karşılıksız çağrı. İki yönlü muhaberenin mümkün olmadığında, 
aranan istasyonun çağrıyı duyabileceğine inanılan durumlarda, bir istasyondan 
diğerine yapılan çağrı.  

Closest Point of Approach (CPA). Çarpışma (eşik) Noktası. ACAS tarafından 
hesaplanan, kendi hava aracı ile tehdit hava aracı arasında yaşanması beklenen en 
yakın nokta yada çarpışma noktası. 

Collision avoidance logic. Çarpışma önleme mantığı.  Kendi hava aracı ile tehdit 
hava aracının durumlarını analiz ederek, tehdit olarak aldıladığı anda, tavsiyeler üreten 
ACAS ünitesinin alt sistemidir. Ayrıca, mesafe ve irtifa hesaplaması, tehdit tespiti ve 
RA oluşumu sağlar. Gözetim yapmaz.  

Collision Avoidance System (CAS). Çarpışma Önleme Sistemi. TCAS cihazındaki, 
çarpışma önleme mantığı alt sistemidir.  

Compass rose. Pusula gülü. Durum ekranı üzerinde uçuş başlarını gösteren 360 
derecelik daire. 

Cone of silence. Sessizlik konisi. Radar istasyonu üzerindeki, radar tarafından 
görünemeyen bölge.  

Controller-pilot data link communications (CPDLC). Kontrolör Pilot Veri Hattı 
Haberleşmesi. ATS operasyonlarında ATC merkezi ile hava aracı arası iletişimin veri 
değişimi yöntemi ile yapılmasını sağlayan bir sistem.  

Correlation. Korelasyon. SDPS’den alınan transponder kod bilgisinin, FDPS’de 
bulunan kod bilgisiyle eşlenerek bir RPS üzerinde çağrı adının görüntülenmesi. 

Final approach. Son Yaklaşma. Belirlenmiş bir son yaklaşma fix’i ya da 
belirlenmemiş ise herhangi bir nokta ya da fix’ten başlayan aletle yaklaşma usulünün 
bir parçası olarak; 

a) belirlenmiş ise, son kaide dönüşünün (procedure turn), esas dönüşün (base 
turn) bitiminde ya da racetrack usulünde inbound başa dönüşünde ya da, 

                                                 
117 ”ADS-Sözleşme” kısaltması genel olarak ADS hadise sözleşmesi, ADS talep sözleşmesi, ADS 
periyodik sözleşmesi veya acil durum moduna karşılık olarak kullanılmaktadır. 
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b) yaklaşma usulünde belirtilen son yaklaşma başına intercept olunan noktada 
başlar 

Meydan civarında; 

(a) inişin gerçekleştirileceği; ya da  

           (b) pas geçme yönteminin başlayacağı noktada sona erer. 

Flight level118 (FL). Uçuş seviyesi. 1013.2 hektopaskal (hPa) olarak belirlen basınç 
düzeyi ile ilişkili olan ve diğer benzer yüzeylerden belirli basınç aralıklarıyla ayrılan 
değişmez atmosferik basınçlı yüzeyleri..    

Flight path monitoring119. Uçuş rotası takibi. ATS gözetim sisteminin, hava aracının 
cari uçuş planından ya da hava trafik kontrol müsaadesinden sapması durumunda, 
pilota bilgi ve gerekliyse tavsiye vermek amacıyla kullanılması. 

Flight plan120. Uçuş Planı.  Bir hava aracının tasarlanan uçuşuna ya da uçuşun bir 
bölümüne ilişkin olarak hava trafik hizmet birimlerine sağlanan özel bilgi formatı.   

Garbling. Hava araçlarından alınan SSR cevaplamalarının, pozisyonların birbirlerine 
çok yakın olmaları nedeniyle bozulması. 

Heading. Uçuş başı. Bir hava aracının, manyetik Kuzeyden derece olarak belirtilen, 
uçuş yönü. 

Horizontal Miss Distance (HMD). Dikey Geçiş Mesafesi. CPA noktasında iki hava 
aracı arasındaki yatay mesafe.  

Identification. Tanımlama.  Belli bir hava aracının pozisyon göstergesinin durum 
ekranında belirlenmesi ve pozistif olarak tanımlanması.  

Increased rate RA. Dikey sürati artır ikazı.  Daha önce, TCAS RA için belirtilen, 
alçalma ya da tırmanma yönündeki dikey süratin artırılmasını ikaz eden takviye RA.  

Multilateration (MLAT) sistemi. SSR Transponder sinyalleri,  öncelikle varış zamanı 
farkı (TDOA) teknikleri kullanılarak elde edilen pozisyon sağlamak üzere 
yapılandırılmış ekipman grubu. Tanım gibi ek bilgiler, alınan sinyallerin elde edilebilir. 

Off center. Merkez kaydırma. Durum ekranın merkezini, hava sahası içerisinde 
istediğimiz bir noktaya kaydırma işlemi. 

On-mounted radar. Bindirilmiş radar. Üst üste bindirilmiş radar sistemi (PSR+SSR) 

Own aircraft. Kendi hava aracı.  ACAS ünitesi taşıyan ve ACAS tarafından muhtemel 
çarpışmalara karşı manevralar üretilen hava aracı. 

                                                 

118 Standart Atmosfere göre ayarlanan (kalibre edilen) basınç tipli bir altimetre:  
a) QNH altimetre değeri bağlandığında irtifayı (altitude)  
b) QFE altimetre değeri bağlandığında QFE karşılaştırma düzeyinden yüksekliği (height)  
c) 1 013.2 hPa’lık basınca bağlandığında uçuş seviyesinii göstermek üzere kullanılabilir. 

Yukarıda kullanılan “yükseklik” ve “irtifa” terimleri, geometrik yüksekliklerden ve irtifalardan daha çok 
altimetrik yükseklikler ile irtifaları gösterir. 

119  Bu amaç için dizayn edilmiş ayrı bir teknoloji (MONA, APM, vb.) de gerekebilir. 

120  Uçuş planları için ayrıntılı bilgiler, ICAO Annex 2’de, “Uçuş planı formu” için, örnek uçuş plan 
formatı ise, PANS-ATM DOC4444 Ek 2’deki yer almaktadır. 
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Precision approach radar (PAR). Hassas yaklaşma radarı. Son yaklaşma 
safhasındaki bir hava aracının pozisyonunu pist başına göre yatay ve dikeyde 
belirleyerek, pist merkez hattını ve süzülüş açısını koruması için kullanılan PSR 
teknolojisini kullanan radar sistemi.   

Primary surveillance radar (PSR). Birincil Gözetleme Radarı. Radyo sinyallerinin 
hedeften yansıyarak pozison belirlenmesi için kullanılan bir gözetim sistemi. 

Proximate aircraft. Yakın hava aracı. Kendi hava aracının dikey 1200 ft ve yatay 6 
NM içerisinde bulunan ve tehdit teşkil etmeyen hava aracı 

PSR blip. Birincil radar (PSR) tarafından pozisyonu belirlenen bir hava aracının 
işlenmemiş pozisyonunun durum ekranında gösterimi. 

Radar. Bir hedefin mesafesi, istikameti ve/veya irtifası hakkında bilgi sağlayan bir 
tespit cihazıdır.  

Radar approach121. Radar yaklaşması. Son yaklaşma safhası, radar kullanan bir 
kontrolörün talimatlarıyla gerçekleşen bir yaklaşma türü. 

Radar clutter. Durum ekranında istenmeyen hedeflerin (dağ, bina vb.) görüntülenmesi  

Radar contact. Radar Tanımı. Belirli bir hava aracının pozisyonun durum ekranında 
görüntülenmesi ve tanımlanması.  

Radar separation. Radar ayırması. Hava aracı pozisyon bilgisinin gözetim sistemleri 
tarafından sağlıklı olarak sağlandığında kullanılan ayırma değeri. 

Range marks. Mesafe işaretleri. Durum ekranı üzerinde belli bir merkeze göre 
(anten, meydan v.b.) 5-10 NM’lik daireler.  

Resolution. Çözünürlük. İki hedefin radar ekranı üzerinde iki ayrı hedef olarak 
görüntülenebildikleri asgari mesafe. 

Resolution Advisory (RA). Kaçınma İkazı. Tüm tehdit hava araçlarından kaçınmak 
amacıyla ya da yapılmakta olan kaçınmayı değiştirmek için, TCAS II tarafından uçuş 
ekibine bildirilen, dikey yönde, manevra yapması ikazıdır.  

Reversed sense RA. Ters Yönde RA. Tehdit hava aracının beklenen ya da koordine 
edilmiş manevrasını uygulamaması yada yanlış uygulaması nedeniyle TCAS II 
cihazının kaçınma yönünü değiştirmesi ikazı. 

Scope. Skop.  Durum ekranı 

Secondary surveillance radar (SSR). İkincil gözetleme radarı. Gönderici/alıcı 
cevaplayıcı (transponder) kullanan bir gözetleme tekniği.  

Short Term Conflict Alert (STCA). Kısa Vade Çatışma Alarmı. İki hava aracı 
arasında, ATC ayırma değerinin düşeceğini hesaplayarak, belli bir süre önce (Look 
Ahead Time) kontrolörü ikaz ederek önlem almasını sağlayan bir ATC emniyet ağıdır.  

Situation display. Durum ekranı. Bir hava aracının pozisyonunu, manevrasını ve 
ihtiyaç duyulan diğer bilgileri görüntüleyen elektronik ekran.  

Slant range. Eğimli mesafe. Radar anteni ile hedef arasındaki direkt mesafe  

                                                 
121 Ülkemizde sivil amaçlı olarak (surveillance ve hassas) radar yaklaşması kullanılmaz. Askeri 
amaçlar için, PAR (askeri adı GCA) kullanılır.  
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SSR response. SSR Yanıtı. Bir sorgulama sonrasında, SSR transponderden gelen 
cevaplamanın işlenmeden durum ekranında gösterimi. 

Strengthening RA. Takviye RA. Başlangıç RA’sında belirtilen dirençin (dikey hızın) 
yeterli olmadığı durumlarda, aynı yönde daha yüksek yada düşük manevra gerektiren 
RA.  

 

TCAS –Traffic alert and Collision Avoidance System. Trafik İkazı ve Çarpışmaları 
Önleyici Sistem. ICOA ACAS standartlarını karşılayan bir uçuş sistemidir.  

Threat (aircraft). Tehdit hava aracı. Kendi hava aracına yakın bir hava aracının 
pozisyonu ve uygulamakta olduğu manevra nedeniyle, çarpışma ya da yakın geçme 
ihtimali oluşturuyorsa TCAS II cihazı tarafından tehdit hava aracı olarak tanımlanarak 
ikaz (TA/RA) üretilir 

Time difference of arrival. Varış Zaman farkı (TDOA). Hava/yer aracının 
pozisyonunun, transponderden gelen sinyallerin farklı sensörlere ulaştığı zamana göre  
belirlenmesidir. 

Traffic Advisory (TA). Trafik İkazı. Kendi hava aracına yakın başka bir hava aracının 
potansiyel tehdit oluşturduğu durumlarda üretilen ikazdır. 

Traffic avoidance advice. Trafik kaçınma tavsiyesi. Çarpışmadan kaçınmak 
amacıyla pilotlara yardım için tavsiye niteliğinde Hava trafik hizmet ünitelerince 
sağlanan özel manevralar  

Traffic information. Trafik Bilgisi. Bir hava aracı pilotuna, çarpışmadan kaçınmasına 
yardımcı olmak / uyarmak amacıyla, pozisyonu veya uçuş rotası içinde bilinen ya da 
gözlemlenen, kendisine sorun teşkil edebilecek trafikler hakkında hava trafik hizmet 
ünitelerince sağlanan bilgi 

Unambiguous range. Belirli mesafe. Teknik olarak bir radarın taradığı azami 
mesafe. 

Unnecessary RA. Gereksiz RA. TCAS II cihazının teknik durumu nedeniyle, iki hava 
aracı aracında çarpışma riski olmadığı durumlar için üretilen ve gereksiz görülen 
RA’lar. (Örn. Müsaade edildiği seviyeye yüksek dikey süratle tırmanan bir hava aracı 
nedeniyle 1000 ft üzerindeki hava aracının RA alması) 

Vectoring. Vektör. ATS gözetim sistemini kullanarak, bir hava aracının seyrüseferine 
yardımcı olmak amacıyla, belirlenmiş bir uçuş başında uçurulması. 

Visual approach. Görerek yaklaşma. IFR bir uçuşun bir aletli yaklaşma usulünün bir 
kısmı ya da tamamını uygulamak yerine manialardan görerek referans alarak 
yaklaşma yapması. 

Weakening RA. Kaçınmanın azaltılması RA. Uygulanmakta olan kaçınma 
manevrasının yeterli olduğu, ancak sapmanın asgaride tutulması için, azaltılması 
gereken durumlarda, dikey süratin düşürülmesi yönünde üretilen RA ikazı.  
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5. KISALTMALAR 

 

Kısaltma Açıklama 

A/G Hava/Yer (Air/Ground) 

ABI Ön Sınır Bilgisi (Advanced Boundary Information) 

ACAS 
Hava Çarpışmalarını Önleyici Sistem (Airborne Collision 
Avoiding System) 

ACC Saha Kontrol Merkezi (Area Control Centre) 

ACH ATC Uçuş Planı Değişikliği (ATC Flight Plan Change) 

ACT Aktivasyon Mesajı (Activation Message) 

ADEXP ATS Bilgi Değişim Sunumu (ATS Data Exchange Presentation) 

ADC Hava Bilgi Bilgisayarı (Air Data Computer) 

ADM Havacılık Bilgi Yönetimi (Aeronotical Data Management) 

ADNC Hava Savunma Bildirim Hücresi (Air Defence Notification Cell) 

ADS Otomatik Bağımlı Gözetim (Automatic Dependent Surveillance) 

ADS-B 
Otomatik Bağımlı Gözetim-Yayın (Automatic Dependent 
Surveillance-Broadcast) 

ADS-C 
Otomatik Bağımlı Gözetim-Sözleşme  (Automatic Dependent 
Surveillance-Contract) 

AFP ATC Uçuş Planı Teklifi (ATC Flight Plan Proposal) 

AFTN 
Havacılık Sabit Telekomünikasyon Networkü (Aeronautical 
Fixed Telecommunication Network) 

AGL Yer Seviyesinin Üstü (Above Ground Level) 

AGDL Hava/Yer Veri Bağlantı Ağı (Air Ground Data Link) 

AGPWS 
Gelişmiş Yere Yakınlık Uyarı Sistemi (Advanced Ground 
Proximity Warning Systems) 

AIM 
Havacılık Bilgi Yönetimi (Aeronautical Information 
Management) 

AIS 
Havacılık Enformasyon Servisi (Aeronautical Information 
Services) 

AIXM 
Havacılık Bilgileri Alışveriş Modeli (Aeronautical Information 
Exchange Model) 

ALIM 
Çözüm Tavsiyesi İçin Dikey Eşik (Vertical Threshold for 
Resolution Advisory) 

AMAN Varış Yöneticisi (Arrival MANager) 
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AMC Hava Sahası Yönetim Hücresi (Airspace Management Cell) 

ANM ATFM Bildirim Mesajı (ATFM Notification Message) 

ANSP 
Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı (Air Navigation Service 
Provider) 

AoI İlgili Sahası (Area of Interest) 

AoR Sorumluluk Sahası (Area of Responsibility) 

APL ATC Uçuş Planı (ATC Flight Plan) 

APP Yaklaşma Kontrol (Approach Control) 

APW Saha Yakınlık İkazı (Area Proximity Warning) 

ARO Havayolu İşleticisi (Airline Operator) 

ARR Varış Mesajı (Arrival Message) 

ARTAS 
ATM Gözetim Takipçi ve Sunucu (ATM Surveillance Tracker 
And Server) 

ASAS 
Hava Ayırmalarına Yardımcı Sistem (Airborne Seperation 
Asistant System) 

A-SMGCS 
Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehber ve Kontrol Sistemi 
(Advanced Surface Movement Guidance and Control System) 

ASTERIX 
Çok Amaçlı Yapılandırılmış Eurocontrol Radar Bilgilerinin 
Değişimi (All-purpose Structured Eurocontrol Radar Information 
Exchange) 

ASR Havaalanı Gözetleme Radarı (Aerodrome Surveillance Radar) 

ATC Hava Trafik Kontrol (Air Traffic Control) 

ATFM Hava Trafik Akış Yönetimi (Air Traffic Flow Management) 

ATM Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management) 

ATMC Hava Trafik Yönetim Merkezi (Air Traffic Management Centre)  

ATS Hava Trafik Hizmeti (Air Traffic Service) 

ATSU Hava Trafik Hizmetleri Birimi (Air Traffic Services Unit) 

AUP Hava Sahası Kullanım Planı (Airspace Use Plan) 

BFD Temel Uçuş Bilgi Mesajı (Basic Flight Data Message) 

BGP Sınır Ağgeçidi Protokolü (Border Gateway Protocol) 

BITE Yerleşik Test Cihazı (Built-in Test Equipment) 

Blip PSR hedeflerinin radar ekranı üzerindeki izleri. 

CADF 
Merkezi Hava Sahası Veri Fonksiyonu (Centralised Airspace 
Data Function) 

CAF Merkezi Yaklaşma Tesisi (Centralised Approach Facility) 

CAOC 
Birleştirilmiş Hava Operasyonları Merkezi (Combined Air 
Operations Centre) 
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CAS Çarpışma Önleme Sistemi (Collision Avoidance System) 

CASA 
Bilgisayar Destekli Slot Tahsisi (Computer Assisted Slot 
Allocation) 

CBA Sınır Ötesi Sahalar (Cross Border Areas) 

CBT Bilgisayar Tabanlı Eğitim (Computer Based Training) 

CD Kompak Disk (Compact Disk) 

CDR Şartlı Yol (Conditional Route) 

CDTI 
Trafik Bilgisinin Kokpitte Gösterimi (Cockpit Display of Traffic 
Information) 

CE Avrupa’ya Uyumluluk (Conformity of Europe) Standartları 

CFD Uçuş Bilgi Mesajı Değişikliği (Change to Flight Data Message) 

CFIT 
Kontrollü Uçuşların Manialara Çarpması (Controlled Flight Into 
Terrain) 

CFL Müsaade Edilen Uçuş Seviyesi (Cleared Flight Level) 

CFMU Merkezi Akış Yönetim Birimi (Central Flow Management Unit) 

CHAP 
Kimlik Sorgulama Anlaşması  Değerlendirme  Protokolü. 

 (Challenge Handshake Authentication Protocol) 

CHG Modifikasyon Mesajı (Change Message) 

CIDIN 
Ortak ICAO Bilgi Değişim Networkü (Common ICAO Data 
Interchange Network) 

CLAM 
Müsaade Seviyesi Monitörü (Cleared Level Authoriance 
Monitoring) 

CMS Kontrol ve İzleme Sistemi (Control and Monitoring System) 

CNL İptal Mesajı (Cancel Message) 

CNS/ATM 
Muhabere, Seyrüsefer, Gözetim/Hava Trafik Yönetimi 
(Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic 
Management) 

COO/PLC 
Koordinatör/Planlama Kontrolörü (Coordinator/Planner 
Controller) 

COTS Ticari Kullanıma Hazır (Commercialy available Off-the-Shelf) 

CPA Çarpışma (eşik) Noktası (Closest Point of Approach) 

CPDLC 
Kontrolör-Pilot Veri Yolu Muhaberesi (Controller Pilot Data Link 
Communication) 

CPU Merkezi İşlem Ünitesi (Central Processing Unit) 

CRAM 
Şartlı Yol Kullanılabilirlik Mesajı (Conditional Route Availability 
Message) 

CRCO Merkezi Yol Ücretlendirme Ofisi (Central Route Charges Office) 

CTOT Hesaplanmış Kalkış Zamanı (Calculated Take-off Time) 
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CTR Kontrol Bölgesi (Control Zone) 

CWP Kontrolör Çalışma Pozisyonu (Controller Working Position) 

DARD Radar Bilgilerine Direkt Ulaşım (Direct Access Radar Data) 

DDR Duble Veri Hızı (Double Data Rate) 

DDS Veri Gösterim Sistemi (Data Display System) 

DEP Kalkış Mesajı (Departure Message) 

DES FLS’nin iptali (De-Suspension Message) 

DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi (State Airport Authority) 

DIN Alman Standartlar Enstitüsü (German Institute of Standards) 

DLA Gecikme Mesajı (Delay Message) 

DME Mesafe Ölçme Cihazı (Distance Measuring Equipment) 

DSL Sayısal Abone Hattı (Digital Subcriber Line) 

DTE Veri Uçbirim Donatımı (Data Terminal Equipment) 

DVD Dijital Video Disk (Digital Video Disk) 

EAD Avrupa AIS Veritabanı (European AIS Database) 

EASA 
Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety 
Agency) 

EATMP 
Avrupa Hava Trafik Yönetim Programı (European Air Traffic 
Management Programme) 

ECAC 
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (European Civil Aviation 
Conference) 

ECI EAD Kullanıcı Arayüzü (EAD Client Interface) 

EFIS 
Elektronik Uçuş Alet Sistemi (Electronic Flight Instrument 

System) 

EMG Acil Durum (Emergency) 

ENV Çevre Sistemi (Environment System) 

EOBD Muhtemel Takoz Alma Tarihi (Estimated Off-Block Date) 

EOBT Muhtemel Takoz Alma Saati (Estimated Off-Block Time ) 

ETFMS 
Geliştirilmiş Taktik Akış Yönetim Sistemi (Enhanced Tactical 
Flow Management System) 

EXC Uygulama Kontrolörü (Executive Controller) 

EUROCONTROL 
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Organizasyonu (The 
European Organisation for the Safety of Air Navigation) 

FAA 
ABD Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation 
Administration) 

FAF Son Yaklaşma Fix’i (Final Approach Fix) 

FDA Uçuş Veri Asistanı (Flight Data Assistant) 

http://www.eurocontrol.int/
http://www.eurocontrol.int/
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FDPS 
Uçuş Bilgi İşleme Sistemi (Flight Data Processsing System) 

Uçuş planlarını alan, depolayan ve güncelleyen sistem 

FIC Uçuş Bilgi Merkezi (Flight Information Centre) 

FIR Uçuş Bilgi Bölgesi (Flight Information Region) 

FIS Uçuş Bilgi Hizmeti (Flight Information Service) 

FL Uçuş Seviyesi (Flight Level) 

FLS Uçuşu Askıya Alma Mesajı (Flight Suspension Message) 

FLTA 
İleri Yönde Mania Önleme (Forward Looking Terrain 
Avoidance) 

FMP Akış Yönetim Pozisyonu (Flow Management Position) 

FMS Uçuş Yönetim Sistemi (Flight Management System) 

FPL Uçuş Planı (Flight Plan) 

FPL Uçuş Planı Mesajı (Flight Plan Message) 

FRUIT 
Senkron Olmayan Sorgulama Nedeniyle Yanlış Cevaplama 
(False Replies from Unsynchronised Interrogator 
Transmissions) 

ft Feet 

ft/dk Bir dakikada alınan feet (feet per minute) 

FUA Hava Sahasının Esnek kullanımı (Flexible Use of Airspace) 

G/G Yer/Yer (Ground/Ground) 

GAT Genel Hava Trafiği (General Air Traffic) 

GB Giga Byte (1024 MB) 

Gbps Giga bit per second (1024 Mbit/saniye) 

GCA Yerden Kontrollü Yaklaşma (Ground Controlled Approach) 

GPS Küresel Pozisyon Sistemi (Global Positioning System) 

GPWS 
Yere Yakınlık Uyarı Sistemi (Ground Proximity Warning 
System) 

HDLC 
Yüksek seviye Data Bağlantı Kontrolü (High-level Data Link 
Control) 

HIJ 

 

Kanunsuz girişim (Hijack) 

 

Hits 
SSR sorgulaması sonucunda hedeften yansıyan ya da 
yansıma sonucunda alınan echolar 

HMI İnsan Makine Arayüzü (Human Machine Interface) 

hPa Hectopascals 

HSRP 
Hazır Yedek Yönlendirme Protokolü (Hot Standby Routing 
Protocol) 
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Hz Hertz (frekans değeri: 1/saniye) 

IARR IFPS Varış Mesajı (IFPS Arrival Message) 

IAS Gösterge Hava Sürati (Indicated Air Speed) 

ICAO 
Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation 
Organisation) 

ICHG IFPS Modifikasyon Mesajı (IFPS Change Message) 

ICNL IFPS İptal Mesajı (IFPS Cancel Message) 

IDEP IFPS Kalkış Mesajı (IFPS Departure Message) 

IDLA IFPS Gecikme Mesajı (IFPS Delay Message) 

IETF İnternet Mühendislik İş Gücü (Internet Engineering Task Force) 

IFF Dost Düşman Tanımlama (Identification Friend or Foe) 

IFPL Özel Uçuş Planı Mesajı (Individual Flight Plan Message) 

IFPS 
Uçuş Planı İlk İşlem Entegre Sistemi (Integrated Initial Flight 
Plan Processing System) 

IFR Aletli Uçuş Şartları (Instrument Flight Rules) 

IGMP 
İnternet Grup Yönetim Protokolü (Internet Group Management 
Protocol) 

ILS Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System) 

IMC Aletli Görerek Koşullar (Instrument Meteorological Conditions) 

INO 
Uluslararası NOTAM Operasyonu (International NOTAM 
Operation) 

IP İnternet Protokolü (Internet Protocol) 

IPSec İnternet Protokol Güvenliği (Internet Protocol Security) 

ISDN 
Geniş Bantlı Tümleşik Sayısal Hizmet İletişim Ağı (Integrated 
Services Digital Network) 

ISO 
Uluslar arası Standartlar Örgütü (International Organization for 
Standardization) 

IVSI 
Anlık Dikey Sürat Göstergesi (Instantaneous Vertical Speed 
Indicator) 

KB Kilo Byte (1024 Byte) 

Kbps Kilo bit per second (1024 bit/saniye) 

LAM 
Mantıksal Geri Bildirim Mesajı (Logical Acknowledgement 
Message) 

LAN Bölgesel Ağ (Local Area Network) 

LB Yerel Batarya (Local Battery) 

LCD Sıvı Kristal Ekran (Liquid Cristal Display) 

LoA Anlaşma Mektubu (Letter of Agreement) 



ATS GÖZETİM SİSTEMLERİ VE HİZMETLERİ  EĞİTİM NOTLARI 

Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı 166 Kasım 2016 

LRU Yerinde değiştirilebilir bir birim (Line Replaceable Unit) 

MAC 
Koordinasyon İptal Mesajı (Message for the Abrogation of 
Coordination) 

MB Mega Byte (1024 KB) 

Mbps Mega bit per second (1024 Kbit/saniye) 

MCS İzleme ve Kontrol Sistemi (Monitoring and Control System) 

MCT Multi Kanal İz Takibi (Multi Channel Tracking) 

MDF Ana Dağıtım Çatısı (Main Distribution Frame) 

MET Meteoroloji (Meteorology) 

METAR 
Hava Meydanı Meteorolojik Raporu (Meteorological Aerodrome 
Report) 

MFC (Multi-Frequency Compelling) 

MHz  Mega Hertz 

MLAT Multilateration 

MM/SM Multi Mode/ Single Mode 

Mode-A Kimlik bilgisi 

Mode-C Uçuş Seviyesi bilgisi 

MOPS 
Asgari Operasyonel Performans Standartları (Minimum 
Operational Performance Standards) 

MRT Çoklu Radar İz Takibi (Multi Radar Tracking) 

MSAW Asgari Güvenli İrtifa İkazı (Minimum Safe Altitude Warning) 

ms Mikrosaniye (microsecond) 

msn Milisaniye (milisecond) 

MSSR 
Monopulse İkincil Gözetim Radarı (Monopulse Secondary 
Surveillance Radar) 

MTBF 
Aksaklıklar Arası Ortalama Süre (Mean Time Between 
Failures) 

MTCD Orta Vade Çatışma Tespiti (Medium Term Conflict Detection) 

MTI Hareketli Hedef Göstericisi (Moving Target Indicator) 

MTMA Askeri TMA (Military TMA) 

MTTR Ortalama Onarım Zamanı (Mean Time To Repair) 

NAT Ağ Adresi Dönüştürme (Network Address Translation) 

ND Seyrüsefer Displayi (Navigation Display) 

NDB (Non-Directional Beacon) 

NM Deniz Mili (Nautical Miles) 

NOTAM Havacılara Duyuru (Notice to Airmen) 
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OAT Operasyonel Hava Trafiği (Operational Air Traffic) 

ODID 
Operasyonel Bilgi ve Giriş Ekranı (Operational Data and Input 
Display) 

OJT İşbaşı eğitimi (On-the-Job Training) 

OLDI Çevrimiçi Veri Değişimi (Online Data Interchange) 

ORCAM 
Bölge Orjinli/Kaynaklı Kod Tahsis Metodu (Originating Region 
Code Assignment Method) 

ORM Operasyonel Cevap Mesajı (Operational Reply Message) 

PABX 
Özel Otomatik Branş Değişimi (Private Automatic Branch 
eXchange) 

PAC İlk Aktivasyon Mesajı (Preliminary Activation Message) 

PAP Parola Denetim Protokolü (Password Authentication Protocol) 

PAR Hassas Yaklaşma Radarı (Precission Approach Radar) 

PC Kişisel Bilgisayar (Personal Computer) 

PCM Atım Modu Modülasyonu (Pulse Code Modulation) 

PDA Erken Alçalma İkazı (Premature Descent Alert) 

PDC Özel Veri Kanalı (Private Data Channel) 

PFD Birincil Uçuş Displayi (Primary Flight Display) 

PLC Planlama Kontrolörü (Planning Controller) 

Plots Hedefin pozisyonunu ve ilgili bilgilerini taşıyan echo. 

PPP Noktalar Arası İletişim Protokolü (Point-to-Point Protocol) 

Pps Saniyedeki Paket Sayısı (Packets Per second) 

PRF 
HüzmeTekrar Frekansı (Pulse Repetition Frequency) 

Bir saniye içerisinde gönderilmiş hüzme sayısı 

PRI Pulse Tekrar Aralığı (Pulse Repetition Interval) 

PSR Birincil Gözetim Radarı (Primary Surveillance Radar) 

PSTN 
Umumi Anahtarlamalı Telekominikasyon Networkü (Public 
Switched Telecommunications Network) 

PTT Konuşmak İçin Bas (Push To Talk) 

QFE 
Meydan Seviyesindeki Atmosferik Basınç (atmospheric pressure 

at aerodrome elevation) 

QNH 
(Altimeter Sub-scale Setting to obtain Elevation when off the 
Ground) 

R/T Radyo Transmisyonu (Radio/Transmission) 

RA Çözüm Tavsiyesi (Resolution Advisories) 

RADAR Radio Detection And Ranging 
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RADIUS 
Uzaktan Doğrulamalı Çevirmeli Kullanıcı Hizmeti (Remote 
Authentication Dial-In User Service) 

RADOME 
Radar Kubbesi (RAdar DOMe) 

Radar antenini dış etkilerden koruyan dış kılıf 

RAM Rastgele Erişilen Hafıza (Random Access Memory) 

RAM Yol Sapma Takibi (Route Authoriance Monitoring) 

RCA 
Azaltılmış Koordinasyon Hava Sahası (Reduced Co-ordination 
Airspace) 

RCMS 
Uzaktan Kontrol ve Görüntüleme Sistemi (Remote Control and 
Monitoring System) 

RCF Hava Yer Muhabere Kaybı (Radio Communication Failure) 

RDPS 
Radar Bilgi İşleme Sistemi (Radar Data processing System) 

Alınan Radar bilgilerini işleyen ve görüntüleyen sistem 

REC/PLB Kayıt/Yeniden Oynatma (Recording/Playback) 

REV Düzeltme Mesajı (REVision / REVise Message) 

RMA 
Güvenilirlik, Bakım, Mevcudiyet (Reliability, Maintainability, 

Availability) 

RMCDE 
Radar Mesajlarını Dönüştüren ve Dağıtan Ekipman (Radar 
Message Conversion and Distribution Equipment) 

RNAV Saha Seyrüsefer (Area Navigation) 

RPL Sürekli Uçuş Planı (Repetitive Flight Plan) 

RPS Radar Pozisyon Sembolü (Radar Position Symbol) 

Rpm Revolutions Per minute (Devir/Dakika) 

RPM Dakikadaki Dönüş Hızı (Rotation Per Minute) 

RQP Uçuş Planı Talebi (Request for Flight Plan) 

RVSM 
Azaltılmış Dikey Ayırma Miniması (Reduced Vertical 
Separation Minima) 

SARPs 
Standart ve Tavsiye Edilen Uygulamalar (Standards and 
Recommended Practices) 

Scope Radar ekranı 

SDO Statik Veri Operasyonu (Static Data Operations) 

SDP Gözetim Veri İşlem (Surveillance Data Processing) 

SDPS 
Gözetim Veri İşleme Sistemi (Surveillance Data Processing 
System) 

SFPL Sistem Uçuş Planı (System Flight Plan) 

SID Standart Aletli Kalkış (Standard Instrument Departure) 

SL Hassaslık Seviyesi (Sensitivity Level) 

SLIP Seri Hatlı İnternet Protokolü (Serial Line Internet Protocol) 
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SMP Simetrik Çoklu İşleme (Symmetric Multi Processing) 

SMR Surface Movement Radar 

SNMP 
Yalın Ağ İletişimi Yönetim Protokolü (Simple Network 
Management Protocol) 

SPECI Özel Rapor (Aviation Selected Special Weather Report) 

SPI 
Özel Sinyal Tanımlaması (Special Pulse (Position) 
Identification) 

SSR İkincil Gözetim Radarı (Secondary Surveillance Radar) 

SPI - IDENT Özel Pozisyon Göstergesi (Special Position Indication) 

STAR Standart Terminal Geliş Yolu (Standard Terminal Arrival Route) 

STCA Kısa Vadeli Çatışma İkazı (Short Term Conflict Alert) 

STRAT 
CFMU Stratejik Planlama Sistemi (CFMU Strategic Planning 
System) 

SYSCO 
Sistemce Desteklenen Koordinasyon (SYstem Supported Co-
Ordination) 

TA Geçiş İrtifası (Transition Altitude) 

TA Trafik İkazı (Traffic Advisories) 

TACAN Taktik Hava Seyrüseferi (Tactical Air Navigation) 

TACT 
EUROCONTROL Taktik Sistemi (EUROCONTROL Tactical 
System)  

TAF Hava Durumu tahminleri (Terminal Area Forecast) 

TAR Terminal Sahası Radarı (Terminal Area Radar) 

TAWS 
Mania Farkındalığı ve Uyarı Sistemi (Terrain Awareness and 
Warning Systems) 

TB Tera Byte (1024 GB) 

TCAS 
Trafik İkazı ve Çarpışmaları Önleyici Sistem(Traffic alert and 
Collision Avoidance System) 

TCP/UDP 
İletişim Kontrol Protokolü/ Kullanıcı Data Paketi Protokolü 
(Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol) 

TDOA Time difference of arrival 

TDM Zaman Bölümlü Çoklama (Time Division Multiplex) 

TFL Transfer Edilecek Uçuş Seviyesi (Transfer Flight Level) 

TFTP  
Önemsiz Dosya Transfer Protokolü (Trivial File Transfer 
Protocol) 

TIS-B 
Trafik Bilgi Hizmeti-Yayın (Traffic Information Service-
Broadcast) 

TMA Terminal Kontrol Sahası (Terminal Area) 
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TMCS 
Teknik İzleme ve Kontrol Sistemi (Tecnical Monitoring Control 
System) 

TOM Teknik Bakım Monitörü (Technical Operational Monitoring) 

Track 
Radar sistemi tarafından algılanan geçerli bir hedef (sistem 
tarafından takibi yapılan bir hava aracı) 

TSA Geçici Olarak Ayrılmış Saha (Temporary Segregated Area) 

TTAŞ Türk Telekom AŞ (Turkish Telecom) 

TWR Meydan Kontrol Kulesi (Tower) 

TX/RX Verici/Alıcı (Transmitter/Receiver) 

UHF Aşırı Yüksek Frekans (Ultra High Frequencies) 

UPS 
Kesintisiz Güç Sağlayıcı/Sistemi (Uninterrupted Power Supply / 
System) 

UTP Korumasız Tel Çifti (Unshielded Twisted Pair) 

UUP 
Yenilenmiş Hava sahası Kullanım Planı (Updated Airspace Use 
Plan ) 

VCS Sesli Muhabere Sistemi (Voice Communication System) 

VDL VHF Data Link 

VFR Görerek Uçuş Şartları (Visual Flight Rules) 

VHF Çok Yüksek Frekans (Very High Frequency) 

VLAN Sanal LAN (Virtual LAN) 

VMC 
Görerek Meteorolojik Koşullar (Visual Meteorological 
Conditions) 

VOR (VHF Omni Range)  

VPN Sanal Özel Network (Virtual Private Network) 

VRRP 
Sanal Uzak Yönlendirme Protokolü (Virtual Remote Routing 
Protocol) 

VSAT 
Çok Küçük Aralıklı Uydu Terminali (Very Small Aperture 
satellite Terminal) 

VSI Dikey Sürat Göstergesi (Vertical Speed Indicator) 

WAM 
Geniş Alanda Multilateration Uygulaması (Wide Area 
Multilateration) 

WAN Geniş Bölge Networkü (Wide Area Network) 

WP Çalışma Pozisyonu (Working Position) 

XDSL Sayısal Abone Hattı (Digital Subscriber Line) 

XPDR Transponder 
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