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Notams Aero uygulaması hakkında bu 
kılavuzda anlatılan özellikler herhangi 
bir uyarı yapılmadan değiştirilebilir. 

Geliştirme sürecinde uygulamamızı test 
eden, görüşlerini bizimle paylaşan, 
daha iyi bir ürün ortaya çıkarmamızda 
bize yardım eden herkese teşekkür 
ederiz. 

 

http://www.notamtr.com 

http://notams.aero  
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Menü Fonksiyonları 

Arama 
Bu menü adımı birden fazla işleve sahiptir. Birinci işlevi; Uygulama 
veritabanında yer alan rapor noktaları (waypoints) veya hava alanlarının 
kod adının yazılarak harita üzerinde görüntülenmesidir. Örneğin; arama 

butonuna bastıktan sonra gelen pencerede LTBA yazıp “tamam” butonuna 
dokunduğunuzda İstanbul Atatürk hava alanı merkezde olacak şekilde harita 

ortalanacak ve hava alanının bulunduğu nokta bir sembol ile gösterilecektir. Aynı 
şekilde aranılan rapor noktasının adı (örneğin ADORU) arandığında da harita ilgili 
noktaya göre ortalanacak ve bu nokta bir sembol ile gösterilecektir. 

İkinci işlevi koordinat yazarak aramadır. Arama butonuna bastığınızda açılan 
pencereye ondalık ya da UTM formatında bir koordinat girerek harita üzerindeki 
konumunu görebilirsiniz. (örneğin; “41.16,28.54” ya da “412000N0285812E” 

şeklinde değer girilebilir.) 

Üçüncü işlevi; uygulama ekranı üzerinde tarih ve saatin gösterilmesidir. Cihazının 
ekran görüntüsünü saklamak istiyorsanız ancak bu görüntüde tarih ve saatin de 
yer almasını istiyorsanız; arama butonuna basın. Sonra gelen pencerede 
herhangi bir şey yazmadan tamam tuşuna dokunun. Uygulamanın başlık 
kısmında, Notams Aero isminin hemen yanında tarih ve saat görüntülenecektir. 

Kayıt 
GPS özelliği olan bir cihaz kullanıyorsanız, uygulamanın kayıt özelliği çok 
işinize yarayacaktır. Kayda başlamak için menüdeki kayıt butonuna basın. 

Gelen alt menüde “yeni kayıt başlat” seçeneğine dokunun. Bir pencere 
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açılacaktır. Buraya kayıt için bir isim yazıp “tamam” butonuna dokunun. Bundan 

sonraki tüm hareketleriniz harita üzerinde kırmızı bir iz şeklinde gösterilecek ve 
cihazın hafızasına kaydedilecektir. Kayıt yapılmakta olduğunu göstermek 
amacıyla kayıt sembolünün rengi de değişecektir. Kayıt işlemini sonlandırmak 
istediğinizde tekrar kayıt butonuna basın ve gelen alt menüde “kaydı sonlandır” 
butonuna basın. Kayıt işlemi sonlanacak ve kayıt butonu normal rengine 
dönecektir. 

Önceden yapılmış bir kaydı harita üzerinde görüntülemek için; kayıt butonuna 
basın. Açılan alt menüde “eski kayıtları listele” seçeneğine dokunun. O ana kadar 
yapmış olduğunuz tüm kayıtlar bir pencerede listelenecektir. İstediğiniz herhangi 
birini seçerek harita üzerinde tekrar görüntüleyebilir ya da KML dosya formatında 
mail ile gönderebilirsiniz.  

KML formatındaki uçuş kayıt dosyasında enlem, boylam, irtifa ve zaman bilgisi 

mevcuttur. 

Harita Tipi 
Uygulamanın görüntülediği harita türünü bu sembol ile değiştirebilirsiniz. 

Her dokunduğunuzda sırasıyla Arazi yükselti haritası, uydu görüntüsü ve 
normal harita modlarına geçiş yapılır. 

Kullanmış olduğumuz Google Maps alt yapısının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle 
offline haritanın uygulamamız tarafından hazır sunulması mümkün değildir. 
Ancak online durumdayken haritada görüntülediğiniz bölgeler cihazın hafızasına 
otomatik kaydedilir ve offline iken bu kaydedilen kısım gösterilir. 

Harita üzerinde harita dışında kalan tüm özellikler (hava alanı, waypoint, rota, 
bölge, notam vb) güncelleme sırasında cihaz hafızasına kaydedilir ve offline 
durumuna bakılmaksızın doğru bir şekilde görüntülenirler. 

Güncelleme 
İhtiyaç duyulan tüm bilgiler cihaz üzerinde saklanır. Bu bilgileri 
güncellemek isterseniz menüdeki bu sembole dokunmanız yeterlidir. O 
anki seçmiş olduğunuz ülkelere ait bilgiler sunucularımızdan alınarak 

cihazınıza yüklenir. 

Sembol 
Harita üzerinde sembollerle gösterilen noktaların gösterilmesi ya da 
gizlenmesi için kullanılan menüdür. Bu menüden; hava alanları, 
heliport/helipad, denize iniş noktaları, seyrüsefer yardımcı cihazları, rapor 

noktaları ve kendi yüklediğiniz noktaların gösterilmesi ya da gizlenmesi sağlanır. 

Özellikle rapor noktaları (waypoint) sayıca çok fazla olduğu için, işlemci gücü  
bakımından zayıf olan cihazlarda yavaşlık yaşanabilir. Bu nedenle menüdeki 
sembole dokunduğunuzda hemen tepki almadıysanız lütfen birkaç saniye 
bekleyin. 
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Rota 
Harita üzerinde çizgi ile gösterilen; alt seviye ATS rotalar, üst seviye ATS 
rotalar, alt seviye RNAV rotalar, üst seviye RNAV rotalar, VFR 
rotalar/Helikopter yolları ve kendi yüklediğiniz rotaların gösterilmesi ya da 

gizlenmesi bu menüden yapılır. 

Bölge 
Harita üzerinde farklı renkte bölgelerle gösterilen; Yasaklı saha (P), tahditli 
saha (R), tehlikeli saha (D), potansiyel tehlikeli saha, eğitim sahası, sportif 
havacılık sahası, CTR, TMA, MTMA ve kendi yüklediğiniz bölgelerin 

gösterilmesi ya da gizlenmesi bu menü ile açılan ekrandan yapılır. 

Her bir bölge harita üzerinde bir sembol ile birlikte görüntülenir. Bu sembole 
dokunarak bölge hakkında deha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Notam 
Uygulamamızın en önemli özelliği; notam metinlerinin ait oldukları bölgeyi 
harita üzerinde çizerek göstermesidir. Bölgeyi çizerken notamın konusuna 
bağlı olarak rengini de belirler. Böylelikle ilk bakışta ne tür notam söz 

konusu olduğu anlaşılabilir. Notam grupları ve bunların renkleri şu şekildedir: 

• Atışlı tatbikat, havai fişek, patlama, mühimmat imhası : Kırmızı 
• Fotoğraf çekimi paraşüt atlayışı : Yeşil 
• Hava gösterisi, meteoroloji balonu : Mavi 
• Eğitim uçuşu, atışsız tatbikat : Sarı 
• Tehlikeli, tahditli, yasak bölge : Siyah 
• Bunların dışındakiler : Beyaz 

Her bir notam bölgesi kendi renginde bir sembol ile haritada görüntülenir. Bu 
sembole tıklanarak notam metnine ve diğer bilgilere (irtifa, tarih vb) ulaşılabilir. 
Herhangi bir notam bir başka notamın görülmesini engelliyorsa ya da başka 
herhangi bir sebepten dolayı haritadan kaldırılmak istenirse notam bilgi 
penceresindeki “gizle” butonuna basılır. 

Harita üzerinde (gizlendiği için) görüntülenmeyen bir notam olması durumunda 
uygulama menüsünde arama ve kayıt butonlarının arasında üçgen şeklinde bir 
uyarı sembolü görünür. Bu sembole basarak tüm gizlenmiş notamları tekrar 
görünür hale getirebilirsiniz. 

İrtifa Filtresi 
Eğer sadece belirli bir irtifa aralığı ile ilgileniyorsanız, sizi ilgilendirmeyen 
notamların haritada görünmemesini isteyebilirsiniz. Bu yapmak için “irtifa 
filtresi” menüsüne dokunun. Gelen ekranda irtifa alt ve üst değerlerini 

girip “tamam” tuşuna dokunun. Girdiğiniz irtifa aralığının dışında kalan notamlar 
haritadan silinecek, sadece sizin ilgilendikleriniz kalacaktır. 
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Ayarlar 
Notams Aero uygulaması, Türkiye başta olmak üzere 40 civarında ülkenin 
bilgilerini görüntüleyebilir. Ülke seçimini ayarlar menü adımını kullanarak 
yapabilirsiniz. Uygulamayı ilk kurduğunuzda sadece Türkiye (LT) seçilidir.  

Ayrıca bu ekranda uygulamanızın kayıt numarasını da bulabilirsiniz. Bu numara 
KML dosyalarını uygulamanıza göndermek için kullanılmaktadır ve önemlidir. 

Uygulama Özellikleri 

NOTAMlı Bölgelerin Görünümü 
Daha önce de belirttiğimiz gibi, notamlı bölgeler notama konu olan 
faaliyetin türüne göre renklendirilirler. Ayrıca her bir notam 
bölgesi için o bölgenin detay bilgilerine ulaşmayı sağlayan bir 
sembol görüntülenir. Bu sembol genellikle notam ile aynı 
renktedir. 

Bu sembole dokunduğunuzda, notam 

hakkında detay bilgiler içeren bir bilgi 
penceresi açılır. Bu pencere içerisinde:  

• Notam numarası 
• Faaliyet başlangıç tarihi 
• Faaliyet bitiş tarihi 
• Faaliyet saatleri 

• Faaliyetin alt irtifa seviyesi 
• Faaliyetin Üst irtifa seviyesi 
• Notam metni 

Bilgileri yer alır. Burada yazan bilgiler 
yayınlandığı kaynaktan alındığı şekliyle 

gösterilmektedir. Herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Herhangi bir notam geçici olarak haritadan kaldırılmak istenirse, bu bilgi 
penceresindeki “Gizle” butonu kullanılır. 

P, R, D vb Sahaların Görünümü 
Tanımlı sahalar da aynen notamlı bölgeler gibi harita üzerinde farklı renklerde 
gösterilirler. Her bir saha resimdeki sembol ile birlikte harita üzerinde yer alır. Bu 
sembole dokunarak bölge hakkındaki detaylı bilgilere ulaşılabilir. 

Notamlı bölgenin aksine P,R,D sahalar için açılan bilgi penceresinde “Gizle” 
butonu bulunmamaktadır. Bölgelerin görüntülenmesi (ya da gizlenmesi) için 
“Bölge” menüsü kullanılır. Örneğin yasaklı sahaları haritada görünür hale 
getirmek için bölge menü adımına basınca gelen ekranda “P-Yasaklı saha” 
satırındaki kutunun işaretlenmesi yeterlidir. 
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ATS, RNAV, VFR ve Kişisel Rotaların Gürünümü 
Rotalar türlerine farklı renklerde gösterilirler. Bu renkler : 

• ATS ve RNAV : siyah, 
• VFR rotalar yönlerine bağlı olarak : kırmızı, yeşil veya mavi, 

• Helikopter yolları : sarı 
• Kişisel rotalar : eflatun 

Bu rotaların gösterilmesi ya da gizlenmesi için “Rota” menü adımı ile ulaşılan 
ekran kullanılır. 

Kişisel rotalar hariç diğer tüm rotalar sadece görsel olarak yer alırlar. 
Bunlar için herhangi bir detay bilgi penceresi henüz eklenmemiştir. Kişisel 
rotalar ise resimde görülen sembol ile birlikte harita üzerinde yer alırlar. Bu 

sembole dokunarak rota hakkındaki detaylı bilgilere ulaşılabilir. 

Sembollerin Görünümü 

Hava Alanları 
Hava alanları, hava alanının türüne göre beş farklı 
sembol ile görüntülenirler. Bu sembollerin anlamları 

sırasıyla şöyledir : Sivil hava alanı, Sivil/Askeri hava alanı, Askeri hava alanı, 
Küçük hava alanı, Denize iniş noktası. 

Her bir sembol için detay bilgi penceresi 
mevcuttur. Bu bilgi penceresinde sırasıyla 
hava alanının kodu ve adı, METAR/TAF, 
iletişim bilgileri ve cihaz frekansları ve 

hava alanı için yayınlanmış olan notamlar 
bulunur. 

METAR/TAF bilgileri sunucumuzda her 20 
dakikada bir, notam bilgileri her 2 saatte 
bir güncellenmektedir. Hava alanına ait 
İletişim bilgileri ve cihaz frekansları ilgili 

kaynaklardan takip edilmekte, herhangi 
bir değişiklik olduğunda en kısa sürede 
sunucu veritabanı da güncellenmektedir. 

Bazı hava alanlarında ya da denize iniş 
noktalarında METAR/TAF yayınlanmadığı 

için bu meydanlarda sadece iletişim ve 
varsa notam bilgileri yer almaktadır. 

Bazı hava alanları için bilgi miktarı çok 
fazla olduğunda bilginin tamamını görmek 
için yukarı/aşağı kaydırmanız gerekebilir. 
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Heliport/Helipad 
Uygulamamızda sadece SHGM tarafından yayınlanmış heliport/helipad konumları 
harita üzerinde gösterilmektedir. İlgili helikopter sembolüne dokunduğunuzda 
bilgi penceresi açılarak iletişim bilgileri görüntülenir. 

Seyrüsefer Yardımcı Cihazları 
Her bir seyrüsefer cihazı türüne uygun bir sembolle harita üzerinde görüntülenir. 
Bu sembole dokunduğunuzda ilgili cihaz için detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz bir 

bilgi penceresi açılır. 

Rapor Noktaları (Waypoint) 
Diğer nokta sembollerinden farklı olarak rapor noktalarına ait semboller harita 
üzerinde ismi ile birlikte görüntülenir. Bu semboller ayrıca bir bilgi penceresine 
sahip değildirler. Sembolün şekline bakarak; zorunlu (compulsory), isteğe bağlı 
(on demand) ya da RNAV tiplerinden hangisi olduğu kolayca anlaşılabilir. 

Haritanın kullanımı 
Uygulama haritasının kullanımında çoğu standart özellik korunmuştur. Haritayı 
herhangi bir yöne doğru kaydırabilirsiniz, yaklaştırılıp uzaklaştırabilir ya da iki 

parmağınızı kullanarak herhangi bir yönde döndürebilirsiniz. 

Eğer GPS özelliği olan bir cihaz kullanıyorsanız, bulunduğunuz konum harita 
üzerinde bir sembol ile gösterilir. Bulunduğunuz konum tam olarak tayin 
edilemediyse bu sembolün etrafında mavi renkli bir daire yer alabilir. Bu dairenin 
büyüklüğü konumun hassasiyeti ile ters orantılıdır. Yani daire ne kadar büyükse, 
konumunuzu gösteren sembolün hata payı o derecede yüksektir. 

Harita üzerindeki herhangi bir noktaya dokunup 
parmağınızı bir süre orada tutarsanız bir bilgi 
penceresi açılır. Bu pencerede sırasıyla; 
dokunduğunuz noktada güneşin saat kaçta 
doğacağı, saat kaçta batacağı, bulunduğunuz 

nokta ile bu nokta arasındaki mesafe (NM 
cinsinden) ve bulunduğunuz nokta ile bu nokta 
arasındaki açı bilgisi görüntülenir. 

Kuyruk İzi 
Bulunduğunuz konumun harita üzerinde bir sembol ile 
gösterildiğini belirtmiştik. Ayrıca hareketleriniz de harita 
üzerinde turuncu renkli bir çizgi ile gösterilir. Bu çizgi belirli 
bir uzunluktadır ve siz harekete devam ettikçe sadece belirli 
bir süreli geçmiş hareketinizi gösterecek şekilde sizi takip 
eder. Kayıt sırasında ise kırmızı renkli ikinci bir kuyruk izi 
daha görünür. Bu iz, kaydın başlangıcından sonuna kadarki 
tüm rotanızı kapsar. 
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Kişisel Öğeler Ekleme 
Notams Aero uygulaması, veritabanımızda yer alan onbinlerce bilginin yanısıra 
size özel bilgileri de harita üzerinde görüntülemenizi sağlar. Bu bilgiler; nokta, 
rota/güzergah ya da bölge olabilir. 

Bunu yapabilmek için öncelikle Google Earth ya da benzeri bir programla bir KML 
dosyası hazırlamalısınız. Bu dosya görüntülemek istediğiniz bilgileri içermeli ve 
tekrar vurguluyoruz; KML uzantılı olmalı. 

Daha sonra uygulama menüsündeki “ayarlar” ekranını açın. Bu ekranın üst 
kısmında “Uygulama kayıt numarası ...” şeklinde bir bilgi göreceksiniz. Burada 
yazan sizin kayıt numaranızdır. Cihazınıza özeldir, uygulamayı kaldırıp tekrar 

kursanız bile bu numara değişmez. 

Hazırladığınız KML dosyasını upload@notamtr.com adresine mail ile gönderin. 
Konu satırına uygulama numaranızı yazmayı unutmayın. Bu kısım önemli; mailin 
konu satırında sadece sizin uygulama numaranız yazmalı. Örneğin uygulama 
kayıt numaranız 5770 ise göndereceğiniz mailin konu satırında sadece 5770 
yazmalı. “RE:5770” ya da “FW:5770” gibi fazladan ifadeler varsa dosya işleme 

alınmayacaktır. 

Sunucumuz üzerinde çalışan bir program sürekli olarak mail sunucumuzu kontrol 
etmekte ve sizlerden gönderilen bir KML dosyası bulduğunda bu dosyayı işleyerek 
verilen uygulama kayıt numarasına sahip cihaza göndermek üzere saklamaktadır. 
Bu işlem çok çabuk gerçekleşir ve yolladığınız bilgi 5-10 dakika içerisinde 
cihazınıza gönderilmeye hazır hale gelir. Ancak bilginin cihazına indirilebilmesi 

için güncelleme butonuna basmalısınız. Size önerimiz maili gönderdikten 5-10 
dakika sonra güncelleme butonuna basarak dosya içeriğini cihazınıza indirmeniz 
yönündedir. 

Notams Aero içerisinde bu bilgileri görüntüleyebilmeniz için; nokta, rota 
veya bölge menüleri altındaki “Kişisel ...” seçeneklerinin işaretli olması 

gerekir. KML dosyası aracılığıyla cihazınıza yüklenmiş olan nokta, rota ve 
bölgeler solda gördüğünüz sembol ile gösterilirler. Bu sembole dokunduğunuzda 
bir bilgi penceresi açılır ve KML dosyanın hazırlanması sırasında kaydedilen isim 
ve açıklamalar bu pencerede görünür. Herhangi bir kişisel bilgiyi haritadan 
kaldırmak için bu bilgi penceresindeki “Sil” butonunu kullanabilirsiniz. Silme 
işlemi geri alınamaz. 
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Dikkat 
Notams Aero uygulaması herhangi bir 
seyrüsefer cihazının yerine geçmesi için 
tasarlanmamıştır. 

Biz, bu yazılım ile sunduğumuz bilgilerin 
tam olarak doğru ve eksiksiz olduğunu 
garanti etmiyoruz. Uçuş veritabanımızdaki 
durağan ve değişken bilgiler temin edildiği 
kaynaklarda yayınlandığı şekliyle harita 
üzerinde görüntülenmektedir. Bu bilgiler 
eksik ya da hatalı olabilir. Uçuş öncesinde 
ve uçuş sırasında SHGM tarafından belir-
lenmiş prosedürleri yerine getirmelisiniz. 
Uçuş sırasında sertifikalandırılmış seyrüse-

fer cihazlarını kullanmalısınız. 

Bu yazılım mevcut şekliyle sizlere sunul-
muştur. Herhangi bir garanti içermemek-
tedir. Uygulamayı hazırlayanlar veya uygu-
lamaya bilgi sağlayanlar bu uygulamanın 

kullanımı sonucu doğabilecek herhangi bir 

hasardan sorumlu tutulamazlar. 

 


