
 

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM)  

 

Uçuşların güven, düzen ve etkinliğinin artırılması ve uçuş 

emniyetinin sağlanabilmesi için uçuş başlamadan önce uçuşla 

ilgili bilgilerin, uygulamaların, kısıtlamaların ve düzenlemelerin 

tüm detaylarıyla birlikte dikkate alınıp ona göre planlamanın 

yapılması gerekmektedir. Pilot ihtiyaç duyduğu havacılık bilgi ve 

verilerini Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) birimlerinden temin ederek kendisi için en uygun 

uçuş rotasını belirleyerek uçuşunu gerçekleştirmektedir.   

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli; uçuş emniyetinin en üst seviyede 

sağlanabilmesi amacıyla hava seyrüsefer sisteminin ihtiyaç duyduğu doğru havacılık bilgisini 

doğru yerde ve doğru zamanda kusursuz, kesintisiz ve anlık bir şekilde tüm kullanıcıların 

(pilot, dispatcher, uçak işleticileri, hava trafik kontrolörü vb.) hizmetine sunmaktadır. 

 

Bir uçak için bir noktadan diğer bir noktaya 

uçuş planlandığında; AIM birimlerinin görevi başlar. 

Uçuşla ilgili gerekli olan bütün bilgilerin en hızlı, en 

doğru ve en etkin bir şekilde tüm kullanıcılara 

ulaştırılması ve bu bilgilerin uçuşun  başlangıcından 

sonuna kadar her aşamada sunulması ve hava 

seyrüsefer sistemi içinde uçuş emniyeti ile can ve mal güvenliğini sağlanması hususları AIM 

birimlerinin görev ve sorumlulukları kapsamında yer almaktadır.  

Ülkemizde 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 birimlerinde çalışan AIM Personeli tarafından, gece gündüz demeden günün 24 saatinde 

profesyonellik ve uzmanlık konsepti çerçevesinde büyük bir titizlik ve maharetle yerine 

getirilmektedir. 

 

 



Yüksekokulların en az 4 yıllık bölümlerinden 

veya fakülte mezunu olmak,  İngilizce Dil Yeterliliği 

ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) taban 

puanına sahip olmak vb. diğer kriterler dikkate 

alınarak; 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 veya Eurocontrol kaynaklı testleri 

kullanarak yeterlilik değerlendirmesi yapılarak Stajyer AIM Personeli istihdamı 

gerçekleştirilmektedir. İstihdam edilen Stajyer AIM Personeline DHMİ tarafından en az 16 

haftalık Temel AIM Eğitim Kursu ile 3 haftalık mesleki bilgi ve işbaşı eğitimi verilmektedir. 

Kursu başarı ile bitiren personel AIM birimlerinde görevlendirilmektedir. 

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 (FPL) ve 

ilgili ATS (uçuş emniyet) mesajlarının yayımı, denetimi ve takibi,  

 

 İstenildiğinde pilotlara veya uçak işleticilerine PIB (Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni) 

temin etmek, brifing hizmeti sunmak ve harita etüdü yapmak, 

 

 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 (Havacılara Uyarı) 

işlemleri, 

 

 Türk Hava Sahası ve havalimanlarına sefer düzenleyen hava araçlarının uçuş 

durdurma/açma, tescil/terkin sertifikalarını takip etmek ve tescilden terkin 

edilen, uçuşu durdurulan, uçuşa yasaklı hava araçlarının uçuş yapmalarını 

engellemek, 



 

 Türk Hava Sahasını kullanacak tüm yerli ve yabancı uçakların uçuş izninin 

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

dışında 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 Arama ve Kurtarma (SAR)  ile ilgili ihbarları değerlendirmek ve 

ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, 

 

Küresel olarak hava trafiğinin her geçen gün yoğunluğunu artırması karşısında hava 

seyrüsefer sisteminin etkinliğini, emniyetini  ve verimliliğini artırmak ve uçuş maliyetleri ile 

çevresel etkiyi azaltmak üzere ICAO, Eurocontrol, FAA, Japonya gibi aktörler bünyesinde 

Hava Trafik Yönetiminin (ATM) yeniden yapılandırılması amacıyla SESAR, NextGEN, 

CARATS vb. önemli projeler geliştirilmektedir. Söz konusu projeler kapsamında; Dijital 

Havacılık Bilgi Yönetimi ve SWIM (Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi) Sistemlerini 

oluşturmak için kağıda dayalı, ürün odaklı Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS) anlayışından; dijital 

veri odaklı, sistem tabanlı Havacılık Bilgi Yönetimine (AIM) geçiş süreci başlatılmıştır. 

 

    

 

Yeni Hava Trafik Yönetiminin can damarı olan AIM/SWIM Konsepti içinde yer alan; 

X-NOTAM, Havacılık Bilgisi Değişim Modeli (AIXM), Elektronik Arazi ve Mania Verileri 

(e-TOD), Elektronik PIB (e-PIB) vb. programları kapsayan Dijital Brifing ve Dijital Havacılık 

Bilgi Yönetimi (AIM) sisteminde  AIM Personeli modernize edilmiş otomasyon sistemini 

kullanarak uçuşun tüm safhalarına müdahil olacak şekilde uçuş emniyeti için gerekli olan 

havacılık bilgisini kullanıcılara ulaştıracaktır. Örneğin AIM Personelinin sağladığı havacılık 



bilgisi, data-link sistemi kanalıyla uçuş esnasında (in-flight) uçağın kokpitindeki ekrana 

yansıyarak pilotun hizmetine sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personelinin, uçuş emniyetinin 

sağlanması noktasında uçuşun bütün aşamalarında (uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrası) 

ihtiyaç duyulan doğru havacılık bilgisini doğru yerde ve doğru zamanda kusursuz, kesintisiz 

ve anlık bir şekilde tüm  kullanıcıların (pilot, dispatcher, hava trafik kontrolörü, uçak işleticisi 

vb.) hizmetine sunarak hava seyrüsefer sisteminde hayati önem taşıyan görev ve 

sorumlulukları yerine getirmesi, havacılık sektöründe vazgeçilmez bir aktör olduğunu açıkça 

ortaya koymaktadır. 

 

TÜRKİYE HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ DERNEĞİ (TAIMA) 

Uçuş bilgisi olmadan uçuşun yapılamayacağı ilkesinden hareketle görevlerini en iyi 

şekilde yerini getiren ve havacılık bilgisini yöneterek uçuşa yön veren Havacılık Bilgi 

Yönetimi (AIM) personelinin mali, sosyal ve özlük haklarının uluslararası standartlara uygun 

hale getirilerek iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, mesleki açıdan ulusal ve 

uluslararası ölçekte yaşanan  gelişmeleri yakından takip edip üyelere duyurmak ve üyelerin 

moral-motivasyonunu artırarak mesleki ve sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Çalışanları tarafından 1993 yılında kurulmuş olan Havacılık 

Bilgi Yönetimi Derneği;  2010 yılında Türkiye Hava Muhabere Görevlileri Derneği ile 

birleşerek Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) adını almıştır. 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmetlerine 

ilişkin ilk uluslararası standart ve tavsiye edilen 

uygulamaların (SARPs) 15 Mayıs 1953’te ICAO tarafından 

onaylanmasından dolayı ülkemizde ve tüm dünyada her yıl 

15 Mayıs “Dünya AIM Günü” olarak kutlanmaktadır. 

 



 

 

Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA);  dünyadaki bütün AIM 

Çalışanlarını tek bir çatı altında toplamak ve uluslararası alanda personelin hak ve hukukunu 

dile getirmek ve mesleği tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak  amacıyla 2008 yılında kurulmuş olan 

ve ICAO, AB Komisyonu, Eurocontrol, EASA, CANSO, ETF gibi kuruluşlar tarafından 

resmi olarak tanınan Uluslararası Havacılık Bilgi Yönetimi Dernekleri Birliği’nin 

(IFAIMA) kurucu üyesi olup söz konusu birlik ile işbirliği halinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

 
 
 

 


