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Hava araçlarının Sivrihisar Havacılık Merkezi / Necati Artan Tesislerine 

yapacakları iniş ve kalkışlarda uygulanacak radyo / telsiz 

konuşmalarına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir: 

1- SHM Kule Hizmetleri, hava taşıtı pilotunun yazılı talebi üzerine ücret 

karşılığı verilmektedir. SHM frekansı olan 131.625 MHz bandı SHM AIS 

ofis ve Meydan Amirliği tarafından sürekli dinlenmekte olmasına rağmen,  

kule hizmeti talep etmemiş hava trafiklerinin “acil durumlar” dışındaki 

çağrılarına cevap verilmez. 

2- Kule Hizmeti ticari veya ticari olmayan bütün hava taşıtları için ücretlidir. 

Ücret bedeli SHM Hizmet Tarifesinde olduğu gibidir. 

3- SHM ile Yıllık Ticari Kullanım anlaşması yapmış kurum ve kişilerden ayrıca 

Kule Hizmet ücreti istenmez ve bu hizmet yaptıkları anlaşma içinde 

değerlendirilir. 

4- Kule Hizmeti isteyen hava taşıtlarının pilotları bu taleplerini, planlı uçuş 

saatinden en az iki saat önce yazılı olarak Meydan Amirliğine yapmak 

veya Hizmet Fişi doldurmak durumundadırlar. 

5- Kule Hizmeti talep edilen hava taşıtlarının iniş ve kalkışında sadece trafik 

ve pist asistanlık hizmetlerine ilişkin bilgiler verilir, bunlar: 

 

a) Kullanılan pist bilgisi 

b) Taksi bilgisi 

c) İniş ve kalkış sırasındaki rüzgâr yön ve şiddet bilgisi 

d) Barometrik basınç bilgisi 

 

Bu bilgilerin değerlendirilesi, iniş ve/veya kalkış için o an uçulan hava 

taşıtının performans kriterlerine uyumu konusunda nihai kararı  
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vermek ve bunun uygulanmasıyla ilgili her türlü hukuki ve cezai 

yükümlülük sorumlu pilota aittir. 

 

6- Kule Hizmeti talebinde bulunmayan hava taşıtlarının pilotları aşağıdaki 

prosedürü uygularlar: 

 

a) Kalkış yapacak trafikler, motor çalıştırmadan önce 131.625 MHz 

frekansında, bulundukları park pozisyonunu belirterek ve uçuş maksadını 

bildirerek, motor çalıştıracaklarını “Sivrihisar Trafikleri” ne hitaben 

bildirirler, karşılık beklemezler. Bu gönderi başında “Sivrihisar Trafikleri + 

çağrı işareti + karşılıksız gönderme yapıyorum” ifadesi kullanılır ve 

yukarıda yazılı bilgiler ile niyet bildirilir. Taksi başlangıcı, hangi piste taksi 

yapılacağı bilgileri zamanı geldiğinde aynı şekilde SHM Kule Frekansında 

paylaşılır. Bekleme noktasına gelindiğinde, son kontroller bitince ilgili 

piste girmeden önce tekrar durum ve niyet bilgisi verilir. Piste giriş 

sırasında yaklaşmada olabilecek diğer trafikler gözle kontrol edilir ve 

gerekirse (varsa) son yaklaşma trafiği ile ikili konuşma yapılabilir. Kalkışı 

takiben, durum ve niyet bilgileri diğer trafikler ile paylaşılmaya devam 

edilir. O anda başka bir trafik olmasa da bu paylaşımlar mutlaka yapılır. 

Yapılan paylaşımlar SHM Meydan Amirliği ve AIS ofis tarafından dinlenir 

ve kayıt altına alınır. Meydan turu uçulacak veya tur terk edilecekse SHM 

Meydan Turu talimatına uygun şekilde durum ve niyet paylaşımları 

yapılır. 

b) İniş yapacak trafikler meydan turu içindeyseler SHM Meydan Turu 

talimatına uygun şekilde durum ve niyet bildirimde bulunmak 

mecburiyetindedirler. Hususiyetle son yaklaşma sırasında, pist başında 

kalkış için bekleyen veya pist başına taksi yapan diğer trafikler (apron 

araçları dahil) sorumlu pilot tarafından gözlemlenir ve duruma göre 

hareket etmek sorumluluğu hava taşıtı pilotuna aittir. 

Meydan turu dışında olup, meydan turuna girecek hava trafikleri, 

yaklaşma ve tura giriş prosedürlerini SHM Meydan Turu talimatına göre 

aynen tatbik ederler. SHM Meydan Turu talimatındaki usul ve esaslar 

uygulanırken, durum ve niyet bildirimi yapılmaya devam edilir ve 
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“Sivrihisar Trafikleri + çağrı işareti + karşılıksız gönderme” ifadesi yapılan 

her bildirim başında söylenir. 

(SHM) Sivrihisar Havacılık Merkezinden istifade eden ve edecek her türlü 

hava trafiğinde bulunan pilotlar, (SHM) Sivrihisar Havacılık Merkezinin bir 

hava alanı olmadığını fakat bir hava parkı / iniş şeridi olduğunu, bu 

bağlamda kule hizmetlerinin verilme mecburiyeti olmadığını, (SHM) 

Sivrihisar Havacılık Merkezine yapılan iniş ve kalkışlarda “Kontrolsüz 

Meydan” usul ve esaslarının uygulanması gerektiği bildiklerini beyan, 

kabul ve taahhüt ederler. 

 

İşbu talimat (SHM) Sivrihisar Havacılık Merkezinden istifade eden bütün 

hava taşıtları pilotları tarafından eksiksiz uygulanır ve uygulama sırasında 

varsa görülen aksaklıklar Meydan Amirliğine yazılı şekilde bildirilir. 


