
Hava sahası
Bir devlete ait toprak ve su kütlelerinin üzerinde
yer alan ve yine o devlete ait sayılan gökyüzü parçası.

Bilim 
Çocuk 
Sözlüğüm

Basitçe bir ülkeye ait herhangi bir kara parçasının 
ya da su kütlesinin üzerinde yer alan atmosfer 
kütlesine o ülkenin hava sahası denir. Ancak 
bu kütlenin boyutları çeşitli kanun, kural ve 
anlaşmalarla belirlenir. Bir devlete ait olan hava 
sahasının kullanma hakkı da yalnızca söz konusu 
olan devlete aittir. Diğer devletler bu hava 
sahasından yararlanabilmek için o devletten izin alır. 
Yani hava sahası için atmosferin herhangi bir ülke 
tarafından kontrol edilen bölümüdür de diyebiliriz. 

1944 yılında ABD’nin Chicago 
kentinde yapılan uluslararası bir 
anlaşmaya göre her devlet kendi 
ülkesinin üzerindeki hava sahasına 
egemen olma hakkına sahip kabul 
edilir. Bu anlaşmayı imzalayan 
devletler kendi hava sahalarını diğer 
devletlerin uçaklarının kullanmasına 
izin vermek zorundadır.

Her ülkenin hava sahası bir ya da 
daha fazla uçuş bilgi bölgesinden 
oluşur. Kısaca FIR olarak ifade edilen 
uçuş bilgi bölgesi İngilizce “flight 
information region” sözcüklerinin baş 
harflerinden oluşur. FIR’lar ülkenin 
büyüklüğüne ve konumuna göre, 
hava trafiğinin yoğunluğu da dikkate 
alınarak belirlenir. Örneğin Türkiye’nin 
hava sahası Ankara FIR ve İstanbul 
FIR olarak ikiye bölünmüştür. 

Uçaklar kayıtlı oldukları ülkenin
 milliyetini taşır. Tıpkı bizim Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmamız gibi. 
Ancak bir uçak yalnızca bir ülkeye 

kayıtlı olabilir. Yani çift ya da 
çoklu vatandaşlık uçaklar için 

geçerli değildir! 
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Uçuş Kodunu Bulun

Hava Sahasıyla İlgili Sözcükler

Aklınızdan dört basamaklı bir sayı tutun. 
Ancak bu sayıyı oluşturan rakamları bir ve altı 
arasındaki rakamlardan seçin ve aynı rakamı 
birden fazla kullanmayın. Bu, sizin uçağınızın 
uçuş kodu olacak. Örneğin TK 2145. Şimdi bu 
kodu arkadaşınızın bulmasını sağlamalısınız. Önce 
yalnızca tahmin etmeye çalışacak. Diyelim ki 
1235 dedi. Bu durumda söylediği rakamlardan 
biri doğru yerde kullanılmış, ikisi yanlış yerde 
kullanılmış, biriyse hiç kullanılmamış demektir. 
Bu bilgileri örnekteki gibi yazarak arkadaşınızın 
uçuş kodunu bulmasını sağlayın. Sonra aynı 
biçimde siz de oyun arkadaşınızın uçuş kodunu 
bulmaya çalışın. Örnekte uçuş kodu dördüncü 
denemede bilinmiş. Bakalım sizler kaç denemede 
bileceksiniz? İsterseniz küçük kâğıtlar kullanarak 
bu oyunu başka ortamlarda da oynayabilirsiniz. 
Üstelik tahmin sayısını sınırlayarak oyunun 
heyecanını da artırabilirsiniz! 
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Aşağıdaki tabloya ailenizden biriyle birlikte 
dikey ya da yatay olarak hava sahasıyla ilgili 
sözcükler yazmanızı istiyoruz. Yeni yazılan 
her sözcüğün önceden yazılmış bir sözcükle 
kesişecek biçimde olması gerekiyor. Haydi 
başlayın, sırayla bir siz, bir oyun arkadaşınız... 
Yazdığınız sözcükte geçen harfleri kendi 
tarafınızdaki alfabeden bulup üzerlerini 
karalayın. Amacınız alfabedeki her harfi 
en az bir kere kullanabilmek. Ancak bu elbette 
o kadar kolay değil. Bu nedenle belirli bir 
sayıda sözcük kuralı getirebilir ya da sözcük 
bulamayıncaya kadar devam edebilirsiniz. 

Hava sahasını tanıttığımız bu sayımızda 
ailenizden biriyle oynayabileceğiniz 
iki kişilik oyun önerilerimiz olacak. 
Elbette ikisi de uçaklarla ilgili! Şimdiden 
iyi eğlenceler...


