
            AIM PERSONELİ VE TEMEL ÜCRET GRUPLARI 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli, ulusal ve uluslararası hava seyrüsefer 

sisteminin emniyet, kalite, verimlilik ve etkinliği için gerekli olan havacılık bilgi/veri ve 

haberleşme akışını sağlayarak; doğru havacılık bilgisini doğru yerde ve doğru zamanda 

kusursuz, kesintisiz ve anlık bir şekilde tüm kullanıcıların (pilot, dispatcher, ATC vb.) hizmetine 

sunmaktadır. 

Ülkemizde Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmetleri; Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi 

Yönetimi Hizmet Birimleri ile Hava Trafik Kontrol Merkezi ve DHMİ işletimindeki tüm 

havalimanlarında konuşlandırılan AIM birimlerince üstlenilmektedir. Bu birimlerde çalışan AIM 

Personeli; uçuşun bütün aşamalarında (uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrası)  hava seyrüsefer 

sisteminde ihtiyaç duyulan doğru havacılık bilgisinin ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık 

Teşkilatı) tarafından belirlenmiş formatta ve elektronik ortamda hazırlanması, zamanında 

yayınlanması ve dağıtımı görevini gece gündüz demeden günün 24 saatinde profesyonellik ve 

uzmanlık konsepti çerçevesinde başarıyla yerine getirmektedir. 

Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AIP) dokümanı GEN 3.1 bölümü ve AIM Hizmetleri 

Yönergesine (DHMİY32-8) göre Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personelinin başlıca temel 

görev ve sorumlulukları şunlardır: 

 Türk Hava Sahası ve havalimanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerini toplama, 

Havacılık Bilgi Bülteni (AIP) formatında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlama, 

yayınlama ve dağıtım işlemleri, 

 

 Uçuştan önce her hava aracının doldurması gereken Uçuş Planlarının ve ilgili 

ATS mesajlarının yayımı, denetimi ve takibi, 

 

 Uçuş operasyonu ile ilgili bütün personele, havacılıkla ilgili herhangi bir kolaylık, 

hizmet, yöntem veya tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliği hakkında 

yapılan uyarılar manasına gelen NOTAM işlemleri, 

 

 Türk Hava Sahasını kullanacak tüm yerli ve yabancı uçakların Uçuş İzninin 

(Permi) olup olmadığının takibi; resmi tatil, hafta sonu ve mesai saatleri dışında 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) adına Türk Hava Sahası kullanımına 

izin vermek ve izinsiz uçakların geri çevrilmesini koordine etmek, 

 



 COSPAS-SARSAT (Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi) veya başka 

yollardan SAR’la (Arama ve Kurtarma) ilgili ihbarları değerlendirmek ve ilgili 

kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, vb. 

 

30.09.2013 tarihli 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden DHMİ 

tarafından “Stajyer AIM Memuru” pozisyonlarına yapılacak atamalarda, Kamu Görevlerine İlk 

Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 

DHMİ Genel Müdürlüğü bu pozisyonlara atama yapmak için yürürlükteki mevzuata uygun 

olarak açıktan atama izni alınmış pozisyonların sayısı ve unvanı ile genel mevzuattaki ve kendi 

mevzuatındaki koşulları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) taban puanını, yüksekokulların 

en az 4 yıllık bölümlerinden veya fakülte mezunu olmak, İngilizce Dil Yeterliliğine sahip olmak 

vb. diğer kriterleri dikkate alarak; genel yetenek testleri (dikkat, algılama, zihinsel matematik, üç 

boyutlu düşünme) ve kişilik değerlendirme (motivasyon, karar verme, stres değerlendirme) 

yöntemlerini içeren bilgisayar destekli sınavlara tabi tutmak suretiyle ve gerektiğinde ICAO  

(Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) veya Eurocontrol  ( Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti 

Teşkilatı)  kaynaklı testleri kullanarak yeterlilik değerlendirmesi yaparak Stajyer AIM Memuru 

istihdamını gerçekleştirir. 

Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmet (AIM) birimlerinde görev almak üzere ilk kez istihdam 

edilen Stajyer AIM personeline en az 16 haftalık Temel AIM Eğitim Kursu ile 3 haftalık  

mesleki bilgi ve işbaşı eğitimi verilmektedir. Kursu başarı ile bitiren personel DHMİ Genel 

Müdürlüğü Merkez ünitelerinde ve havalimanlarında bulunan AIM birimlerinde 

görevlendirilmektedir.  

İdari bir hizmet olmayıp operasyonel, profesyonellik ve ihtisaslaşma gerektiren ve en 

önemlisi de uçuş emniyetini doğrudan ilgilendiren  bir hizmet niteliği taşıyan AIM Hizmetlerini 

yerine getiren AIM Personeli; ICAO Doc 8126 AIS (Havacılık Bilgi Hizmeti) Manual dokümanı 

Madde 3.3.2 ve 3.3.3’te teknik personel olarak nitelendirilmekte olup, başta Avrupa devletleri 

olmak üzere ICAO üye birçok ülkede (İngiltere, Avustralya, ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti, 

Arnavutluk, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Ukrayna, İrlanda, Belçika, vb.) AIM Uzmanı 

kadrosu/unvanı çalıştırılmaktadır. 

EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) adına 31 Temmuz 2013 tarihinde hazırlanmış 

olan “Study on safety-related and safety-critical functions and related jobs in ATM/ANS 

D7:Final Report (ECORYS Study)”  adlı çalışmada uçuş emniyeti açısından hayati önem arz 

eden bir fonksiyonu yerine getiren meslek grubu olarak değerlendirilen AIM Personelinin; lisans 



ve derecelendirme sınavlarına tabi tutularak operasyonel alanda çalıştırılması gerektiği 

anlayışından hareketle DHMİ Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmış olan “Havacılık Bilgi Yönetimi 

(AIM) Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY65-07)” taslak çalışması, yürürlüğe 

konulması  amacıyla 31 Mart 2015 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne (SHGM) 

gönderilmiştir. 

Yukarıda detaylı bir şekilde belirtilen gerekçeler ve hususlar dikkate alındığında AIM 

Personelinin mali, sosyal ve özlük haklar bakımından sürekli bir iyileştirme konsepti kapsamında 

değerlendirilmesi ve hak ettiği konumda olması beklenir. Ancak sanıldığının aksine AIM 

Personeli söz konusu hakların dağıtılması noktasında ihmal edilmektedir. Örneğin AIM 

Personeli; KİT Personeli için belirlenen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler 

Skalasında 1. (Birinci) Grupta olması gerekirken, maalesef  2. (İkinci) Grupta tutulmaktadır. 

ICAO Doc 8126 AIS Manual dokümanı Madde 3.1.2.3 referans alındığında, hava 

seyrüsefer sisteminin en önemli aktörlerinden biri olarak nitelendirilen AIM Personelinin mali ve 

özlük haklar bakımından  bahse konu sistemde yer alan Hava Trafik Kontrolörü, Elektronik 

Mühendisi/Teknikeri gibi Temel Ücretler Skalasında 1. (Birinci) Grupta yer alması 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda düşünüldüğünde, hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyetinin 

sağlanması noktasında yerine getirdiği görev ve sorumluluklar; ICAO Doc 8126 AIS 

Manual dokümanı Madde 3.3.2 ve 3.3.3’te teknik personel olarak nitelendirilmesi; 

meslektaşlarının yurt dışında AIM Uzmanı unvanı ile çalıştırılması; genel yetenek testleri 

ve kişilik değerlendirme usullerini içeren bilgisayar destekli sınavlara tabi tutmak suretiyle 

yapılan istihdam yöntemi; personel alım şartlarında belirlenen özel kriterler (4 yıllık 

fakülte mezunu olmak, İngilizce Dil Yeterliliğine sahip olmak vb.); yaklaşık 5 (beş) ay gibi 

bir süre zarfında AIM Temel Mesleki Eğitim Kursuna tabi tutulması; yakın zamanda 

yürürlüğe girecek olan “Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme 

Yönetmeliği (SHY65-07)” sayesinde lisans ve derecelendirme yönetim sistemine dahil 

edilecek olması; ICAO Doc 8126 AIS Manual dokümanı Madde 3.1.2.3’e göre mali ve 

özlük haklar bakımından Hava Trafik Kontrolörü ve Elektronik Mühendisi ile aynı 

haklara sahip olması gerekliliği vb. hususlar dikkate alındığında; AIM Personelinin mali, 

sosyal ve özlük haklar bakımından sürekli iyileştirilmeye tabi tutulması konsepti 

kapsamında “KİT Personeli için belirlenen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel 

Ücretler Skalasında” hak ettiği Skala Grubu olan I. (Birinci) Gruba dahil edilmesi 

gerekmektedir. 


