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ÖNSÖZ 
 

 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM), hava seyrüsefer sisteminin emniyet, düzen ve etkinliği 

için gerekli olan havacılık bilgi/veri ve haberleşme akışını sağlamaktadır. ICAO Annex-15’e 

göre her üye devlet,  kendi ülkesi içinde veya  ülkesi dışında hava trafik hizmetlerinden sorumlu 

olduğu sahalara ilişkin havacılık verilerini/bilgilerini uygun biçimde, istenilen kalitede ve 

zamanda temin etmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.  

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM), uçuş emniyetinin en üst düzeyde sağlanabilmesi 

amacıyla hava seyrüsefer sisteminin ihtiyaç duyduğu doğru havacılık bilgisini kusursuz ve 

kesintisiz bir şekilde tüm kullanıcıların (pilot, dispatcher, ATC vb.) hizmetine sunmaktadır. 

Yeni Hava Trafik Yönetimi (ATM) konsepti çerçevesinde Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS) 

sisteminin modernize edilmesi amacıyla geleneksel Havacılık Bilgi Hizmetinden (AIS), dijital 

veri odaklı Havacılık Bilgi Yönetimine (AIM) geçiş kararı alınmıştır.  

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

“Study on safety-related and safety-critical functions and related jobs in ATM/ANS D7:Final 

Report” nihai raporda; Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM), emniyet yönetim sistemi kapsamında 

uçuş emniyeti yönünden  hayati öneme haiz nitelik taşıyan bir hava seyrüsefer fonksiyonu olarak 

değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü (DHMİ) Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM)  

birimlerince üstlenilmiş olup, bu birimler uçuşun tüm aşamalarında ihtiyaç duyulan ve uçuş 

emniyetini etkileyen havacılık bilgisinin ICAO tarafından belirlenmiş formatta ve elektronik 

ortamda hazırlanması, zamanında yayınlanması ve dağıtımı görevini gece gündüz demeden 

günün 24 saatinde başarıyla yerine getirmektedirler.  

Bu raporun hazırlanmasındaki asıl amaç, hava seyrüsefer sistemi için vazgeçilmez olan, 

uçuş emniyeti açısından kritik önem taşıyan bir görevi üstlenen, dijital AIM konsepti 

kapsamında doğru havacılık bilgisinin doğru yerde ve doğru zamanda kusursuz bir şekilde tüm 

kullanıcılara sunacak olan AIM Personelinin; Romanya, Slovenya, Japonya, Çin, Endonezya, 

İran vb. ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de AIM Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetim 

Sistemine dahil edilerek çalıştırılması gerektiği hususunu belirtmektir. 
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TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

AFTN: Mesajların ve sayısal bilgilerin aynı veya uygun haberleşme özelliklerine sahip 

Havacılık Sabit istasyonları arasında alınıp verilmesi için, Havacılık Sabit Servisi’nin bir parçası 

olarak Havacılık Sabit Devreleri ile sağlanan ve dünya çapında hizmet veren Havacılık Sabit 

Haberleşme Ağını 

AIM: Havacılık Bilgi Yönetimini 

AIM Hizmeti: Uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve etkinliğini artırmak 

için ihtiyaç duyulan havacılık bilgi/verilerini ve haberleşme akışını sağlamak amacıyla AIM 

personelince verilen hizmeti 

AIM Hizmet Birimi: AIM hizmetini sağlayan birimleri 

AIM Memuru: Ulusal ve Uluslararası uçuş emniyetini, verimliliğini, etkinliğini, düzenini, 

havacılık bilgi ve verilerini belirlenen Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, uygulayan 

ve hizmet veren yetkili uzman personelini 

AIM/AFTN Birimi: Bazı havalimanlarında havacılık haberleşme hizmetlerini yürütmek üzere 

oluşturulan AIM hizmet birimini 

AIS: Uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve etkinliğini artırmak için ihtiyaç 

duyulan havacılık bilgilerinin sağlanması faaliyetlerini 

AIS Birimi: AIS faaliyetlerinin yürütüldüğü AIM hizmet birimini 

AIS Yayınları: Entegre Havacılık Bilgi Yayınları Paketini 

AIXM: Havacılık Bilgisi Değişim Modeli  

AMHS: Havacılık Mesajları işleme Sistemini 

ANS: Hava Seyrüsefer Hizmeti 

AOXM: Havaalanı Operasyonel Bilgi Değişim Modeli 

ATM: Hava Trafik Yönetimi 

ATS Mesajları: Bir uçuşa ait kalkış (DEP), iniş (ARR), değişiklik (CHG), gecikme (DLA), 

yönlendirme (DIV) ve iptal (CNL) mesajlarını 
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COSPAS–SARSAT: Uyduya Dayalı Arama ve Kurtarma Sistemini 

DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesini 

EASA:  Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı 

 

E-AIP: Elektronik AIP  

E-PIB: Elektronik PIB (Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni) 

E-TOD: Elektronik Arazi ve Mania Verileri 

FIC: Uçuş Bilgi ve İkaz Hizmeti sağlamak üzere kurulmuş ve Türk hava sahasını veya 

havalimanlarını kullanmak suretiyle IFR/VFR  olarak gerçekleştirilen tüm sivil uçuşlara verilen 

uçuş permileri ve sunulan uçuş planlarına uygunluğunun takibi, SHGM’ce verilen yetkiye 

istinaden gerektiğinde SHGM adına permi verilmesi ile Hava Kurtarma Koordinasyon 

Hizmetleri’nin koordine edilmesi ve yürütülmesinden sorumlu hizmet/görev birimini 

FIR: Uçuş Bilgi Bölgesini 

FIXM: Uçuş ve Akış Bilgisi Değişim Modeli  

Havacılık Bilgisi: Havacılık verilerinin birleştirilmesi, ayrıştırılması ve formatlanmasından 

ortaya çıkan bilgileri 

Havacılık Verisi: İletişim, yorumlama ve islenmeye uygun tarzda biçimlendirilmiş havacılık 

olguları (durumları), kavramları veya talimatlarını 

Havacılık Bilgi Yayınları (AIP): Bir devlet veya o devletin yetkili kıldığı otorite tarafından 

yayınlanan, hava seyrüseferine temel teşkil eden ve son durumu bildiren havacılık bilgi/verilerini 

içeren yayınını 

Havacılık Bilgi Genelgeleri (AIC): Bir NOTAM özelliği taşımayan ya da AIP’ ye alınacak 

özelliği olmayan, ancak hava seyrüseferi uçuş emniyeti, teknik, idari ve hukuki konulardan 

oluşan bilgileri içeren bir havacılık yayınını 

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını 

NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına, 

yöntemine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir değişikliğe 

ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış havacılara 

uyarı yayınını 
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Permi: Herhangi bir hava aracına Türk hava sahasını veya havalimanlarını kullanabilmesi için 

SHGM’ce veya bu maksatla yetkilendirilmiş DHMİ tarafından verilen sivil; Dışişleri Bakanlığı 

tarafından verilen Diplomatik ve Hava Kuvvetleri tarafından verilen askeri uçuş iznini 

RCC: DHMİ adına hava arama kurtarma faaliyetlerini 24 saat icra eden Ankara ve İstanbul 

Kurtarma Koordinasyon Merkezlerini 

SAR: Arama ve Kurtarmayı 

SAR Hizmeti: Hava veya deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde ve su altında tehlikeye 

maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde bu vasıtalardaki şahısların her türlü 

araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak aranması/bulunması ve kurtarılması 

işlemini 

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü 

SNOWTAM: Özel bir formla yayınlanan, harekat sahası üzerinde bulunan kar, sulu kar veya 

buz sebebiyle oluşan kar, sulu kar, buz ve su birikintilerinin neden olduğu tehlikeli koşulların 

varlığını veya kaldırıldığını belirten özel bir NOTAM serisin 

SWIM: Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi 

Uçuş Planı (FPL): Bir hava aracının planlanan uçuşuna ilişkin bilgileri içeren, ICAO 

Doc.4444’e ve EUROCONTROL IFPS Kullanıcı El Kitabına uygun olarak özel formatta 

hazırlanmış bilgi formunu 

Uçuş Takibi: Herhangi bir hava aracının uçuş harekatının, Türk hava sahasını kullanmak için 

almış olduğu Permi ve geçerli uçuş planına uygunluğunun kontrolü ile FIR giriş-çıkış noktaları 

ve saatleri ile havalimanlarına iniş-kalkış zamanlarının kayda alınmasını ve takibini 

Ulusal NOTAM Ofisi: İstanbul FIR’ında yer alan havalimanlarına ilişkin ve yalnızca H serisi ile 

dahili NOTAM yayını yapan Atatürk Havalimanı AIS birimini 

Uluslararası NOTAM Ofisi (NOF): Bir ülkede Uluslararası NOTAM alışverişinin yapılması 

için oluşturulan AIS birimini 

Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları: ICAO, EASA, ECAC, EUROCONTROL, IATA, 

CANSO vb. kuruluşları 

Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB): Uçuş öncesinde hazırlanan, uçuş operasyonu açısından önem 

arz eden geçerli NOTAM bilgisinin bir sunumunu 

WXXM: Hava Durumu Bilgisi Değişim Modelini, ifade eder. 
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1- AIM HİZMETİ VE AIM PERSONELİ LİSANS YÖNETİM SİSTEMİ 
 

 

 

  

 

 

Hava Trafik Yönetiminin (ATM) yeniden yapılandırılması kapsamında, hava 

seyrüseferinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS) sisteminin de 

modernize edilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu yaklaşım doğrultusunda, doğru havacılık 

bilgisinin doğru zamanda ve doğru yerde tüm kullanıcıların hizmetine sunulması amacıyla 

geleneksel formata dayalı kâğıt bazlı Havacılık Bilgi Hizmetinden (AIS); dijital veri odaklı, 

sistem bazlı Havacılık Bilgi Yönetimine (AIM) geçiş kararı alınmıştır.  

AIS’ten AIM’e geçiş sürecinin tamamlanması ile birlikte Hava Trafik Yönetimi (ATM) 

Sistemi için olmazsa olmaz bir nitelik taşıyan Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM); hava seyrüseferi 

için gerekli olan kusursuz ve kesintisiz bilgi paylaşımını tamamen dijitalize edilmiş, kullanıcı 

odaklı, modern bir konsepte yerine getirecektir. Bu bağlamda uçuşun tüm safhalarını (planlama, 

uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrası) kapsayacak olan Havacılık Bilgi Yönetiminin (AIM) 

operasyonel açıdan önemi daha da artacaktır.  

 

 
 
 
 
 

 

Bilindiği üzere Havacılık Bilgi Hizmeti 

(AIS), uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, 

kalite, verimlilik ve etkinliği için gerekli olan 

havacılık bilgi/veri akışını sağlayarak havacılık 

sektörü için hayati önem taşıyan bir hizmeti yerine 

getirmektedir.  

 



7 
 

Yeni ATM sisteminde uçuş esnası (in-flight) dahil uçuşun tüm safhalarında  kullanıcılara 

doğru, kusursuz havacılık bilgisini dijital ortamda anlık ve kesintisiz bir şekilde sunacak olan, 

uçuş emniyeti açısından vazgeçilmez bir nitelik taşıyan, hava seyrüseferin kalbi sayılan AIS 

hizmetini yerine getiren AIM Personelinin profesyonelliğin ve uzmanlığın bir gereği olarak  

lisans ve derecelendirme (rating) programı kapsamında çalıştırılması gerekmektedir. 

AIS hizmeti, EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı)  adına 31 Temmuz 2013 

tarihinde hazırlanan “Study on safety-related and safety-critical functions and related jobs in 

ATM/ANS D7:Final Report” nihai raporda emniyet yönetim sistemi çerçevesinde uçuş 

emniyeti yönünden  hayati öneme haiz nitelik taşıyan bir hava seyrüsefer fonksiyonu olarak 

değerlendirilmektedir. Söz konusu raporda; AIS Personeli, ATC Personeli, ATSEP Personeli 

olmak üzere toplam 5 (beş) kadro uçuş emniyeti açısında kritik önem arz eden hizmetleri yerine 

getiren meslek grupları olarak nitelendirilmektedir.
1
 

Uçuş emniyeti kapsamında kritik bir görev üstlenen AIM Personelinin, lisans ve 

derecelendirme (rating) sınavlarına tabi tutularak operasyonel alanda çalıştırılması gerektiği 

hususu bir çok uluslar arası toplantı ve kongrede  dile getirilmektedir. Bu durum toplantı sonuç 

raporlarında da kayıt altına alınmaktadır. Örneğin “ICAO MID Region MIDANPIRG/11”
2
  ve 

“ICAO Assembly-38th Session 24 September to 4 October 2013” 
3
 sonuç raporlarında ICAO, 

üye devletlerin kendi iç mevzuatlarında Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personelinin 

lisanslandırılması ve derecelendirilmesi kapsamında yasal düzenleme  yoluna başvurmalarında 

herhangi bir engelin olmadığını belirterek,  üye devletleri bu doğrultuda adım atmaya teşvik 

etmektedir.   

Romanya, Slovenya, İran, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya gibi ülkelerde 

AIM Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği uygulanmaktadır. Bu ülkelerin 

haricinde  ICAO’ya üye olan devletlerin bir çoğu, ulusal ölçekte AIM Personeli Lisans 

Yönetmeliğini hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  

 

 

 

                                                           
1
 “Study on safety-related and safety-critical functions and related jobs in ATM/ANS D7:Final Report” sayfa 5, 28, 33 

2
 “ICAO MID Region MIDANPIRG/11” madde 5.3.37 (conclusion 11/47) 

3
 “ICAO Assembly-38th Session 24 September to 4 October 2013”  
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2-AIM PERSONELİ LİSANS SİSTEMİNİ UYGULAYAN ÜLKELER  

 

            2-1 ROMANYA 

EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı)  üyesi olan Romanya’da hava seyrüsefer 

hizmeti Romatsa tarafından yerine getirilmektedir. 2014 yılına kadar  PIB ve ARO hizmetleri 

haricindeki diğer tüm AIM hizmetleri Romanya Sivil Havacılık Otoritesi (RCAA) tarafından icra 

edilmekteydi. Fakat 30 Ağustos 2013 tarihli ve 645/2013 sayılı Romanya Bakanlar Kurulu 

Kararı uyarınca 01.01.2014 tarihinden itibaren tüm AIM hizmetleri (AIP, NOTAM, PIB, MAP, 

ARO vb.) Romatsa’nın sorumluluğuna geçmiştir.
4
 

Romatsa bünyesine dahil edilen Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM); Merkez AIM Ünitesi, 

Uluslar arası NOTAM Ofisi ve 3 bölgesel ARO (ATS Reporting Offices) Ünitesinden 

oluşmaktadır. ARO Ünitesi bulunmayan hava limanlarında ise Brifing Odaları bulunmaktadır. 

Brifing Odaları ilgili ARO Ünitesi sorumluluğunda hizmet vermektedir.  

Romanya’da AIS Personeli lisans ve derecelendirme yönetim sistemi kapsamında 

çalıştırılmaktadır. Eğitim sürecini tamamlayan  Stajer AIS Personeli Romanya Sivil 

Havacılık Otoritesi (RCAA) tarafından düzenlenen lisans sınavını başarıyla geçtikten sonra 

AIS/ARO ünitelerinde göreve başlatılır.
5
 

 

             2-2 SLOVENYA 

EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) üyesi olup AIS Personeli için lisans sistemini 

uygulayan bir diğer ülke de Slovenya’dır. Slovenya’da Havacılık Bilgi Hizmeti Slovenia Control 

Ltd (hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı) tarafından verilmektedir. Havacılık Bilgi Hizmeti; 

Merkez AIM Ünitesi, Uluslar arası NOTAM Ofisi, AIP/MAP Ünitesi, Haberleşme Merkezi 

(COM) ve Merkezileştirilmiş ARO Ünitesinden (ARO Slovenya) oluşmaktadır. 

Slovenya’da AIS Personeli lisans ve derecelendirme programına tabi tutularak 

operasyonel alanda çalıştırılmaktadır. Slovenia Control Ltd bünyesinde toplam 178 lisanslı 

hava seyrüsefer personeli (AIS, ATCO, ATSEP)  görev yapmaktadır.
6
 

 

                                                           
4
 http://www.romatsa.ro/files/Annual_Report_2013_ENG.pdf  (Annual Report 2013- sayfa 22) 

5
 http://www.romatsa.ro/files/Annual_Report_2013_ENG.pdf  (Annual Report 2013- sayfa 33) 

  Local Single Sky Implementation (LSSIP) Romania  (sayfa 12) 
6
 http://www.sloveniacontrol.si/en/for-public/annual-reports  (Annual Report 2013-sayfa 37) 

  http://www.sloveniacontrol.si/en/for-public/annual-reports   (Annual Report 2010-sayfa 36, 39) 

http://www.romatsa.ro/files/Annual_Report_2013_ENG.pdf
http://www.romatsa.ro/files/Annual_Report_2013_ENG.pdf
http://www.sloveniacontrol.si/en/for-public/annual-reports
http://www.sloveniacontrol.si/en/for-public/annual-reports
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2-3   İRAN İSLAM CUMHURİYETİ 

 

İran İslam Cumhuriyeti Havalimanları İşletmesinin bir parçası olarak hizmet veren 

Havacılık Bilgi Yönetimi; Merkez AIS Ünitesi, Uluslararası NOTAM Ofisi ve havalimanlarında 

yer alan AIS/ARO Ünitelerinden oluşmaktadır. 

AIM Personelinin profesyonellik açısından lisanslandırılması gerektiği hususu dikkate 

alınarak İran Sivil Havacılık Otoritesi tarafından Nisan 2012 tarihinde AIM Personeli Lisans 

Yönetmeliği (AIM, Briefing and NOTAM Licensing Procedure-CAD 3115)
7
 yürürlüğe 

konulmuştur. 

İran’da  AIM Personeli Lisans Yönetmeliği hazırlanırken “ICAO Annex-15” madde 3.2.4 

ve “ICAO MID Region MIDANPIRG/11” sayılı sonuç raporu referans alınarak hareket 

edilmiştir. 

 

 
    Kaynak: ICAO MID Region MIDANPIRG/11 Sonuç Raporu 

 

 
 

“ICAO MID Region MIDANPIRG/11”
 
 sayılı raporun sonuç bölümü madde 11/47’de 

ICAO, üye devletleri kendi iç mevzuatları kapsamında AIS/MAP Personeli için Lisans ve 

Derecelendirme Yönetmeliğini uygulama hususunda açıkça teşvik etmektedir.
 8

 

                                                           
7 “AIM, Briefing and NOTAM Licensing Procedure-CAD 3115”  

   “Licensing of AIM Personnel Successful Experience in Iran” sunum çalışması (AIM TF/7 Cairo, 25-27 September 2012) 
8
 “ICAO MID Region MIDANPIRG/11” madde 5.3.37 (conclusion 11/47) 
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İran’da Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren AIM Personeli Lisans Yönetmeliği 3 (üç) 

tip lisans sertifikası içermektedir. 
9
 

1) AIM Personeli Genel Lisansı: AIM Personeli Genel Lisansı AIS, NOF, ARO ve 

Brifing ünitelerinde çalışan AIM personeli için hazırlanmış temel bir sertifika niteliği 

taşımaktadır.  

2) NOF/ARO/Brifing Lisansı: NOF/ARO/Brifing Lisansı bir üst seviye niteliğinde olup 

dinamik operasyonel bilgiyi (NOTAM, PIB, FPL vb.) sağlayan NOF ve ARO ünitelerinde 

çalışan AIM personelini kapsamaktadır.  

3) AIS Personeli Lisansı: AIS Personeli Lisansı bir üst seviye niteliğinde olup statik 

bilgiyi (AIP, havacılık haritaları vb) sağlayan Merkez AIS Ünitesinde çalışan AIM personelini 

kapsamaktadır.  

 

                                                           
9 “Licensing of AIM Personnel Successful Experience in Iran” sunum çalışması (AIM TF/7 Cairo 25-27 September 2012)  

    “ICAO Assembly-38th Session Technical Commission A38-WP/281 TE/124 18.09.2013” -“AIM Implementation in Iran”  

working paper sayfa 3 (madde 2.7) 

     IFAIMA Newsletter 02/2012 sayfa 2, 3   
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2-4   ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

 

Çin Halk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Otoritesi bünyesinde Hava Trafik Yönetimi 

İdaresinin bir parçası olarak hizmet veren Havacılık Bilgi Yönetimi; Merkez AIS Ünitesi, 

Uluslararası NOTAM Ofisi ve havalimanlarında yer alan AIS/ARO Ünitelerinden oluşmaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyetinde AIS Personeli Lisans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.  

Stajyer AIS Personeli 1 (bir) yıl teorik ve 1 (bir) yıl da iş başı eğitimini başarıyla 

tamamladıktan sonra lisans sınavına tabi tutulmaktadır. Çin Halk Cumhuriyetinde AIS 

ünitelerinde AIS  Lisansına sahip olmayan personel çalıştırılmamaktadır.
10

 

 

               

                Kaynak: “Transition from AIS to AIM in China” sunum çalışması  

                             

 

 

 

 

                                                           
10 Global AIM Congress- 2009  (Johannesburg-South Africa 23-25 June 2009) - “Transition from AIS to AIM in China” sunum 

çalışması sayfa 7 
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2-5   ENDONEZYA  

Endonezya’da Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS) Personeli işe başlamadan önce ICAO Doc 

7192 Part E-3 ve ulusal mevzuatlar doğrultusunda belirlenen eğitim  sürecine tabi tutulmaktadır.  

AIS Personelinin eğitimi için 3 (üç) çeşit  kurs dönemi uygulanmaktadır 
11

 : 

1- Temel AIS Kursu: Temel AIS Kursu 1 (bir) yıl sürmekte olup, mezun olan kursiyerler 

Genel Diplomayı (Diploma I) almaya hak kazanırlar. 

2-Junior AIS Kursu: Junior AIS Kursu 2 (iki) yıl sürmekte olup, mezun olan 

kursiyerlere bir üst seviye olan  Diploma II verilmektedir. 

3-Senior AIS Kursu: Senior AIS Kursu 3 (üç) yıl sürmekte olup, mezun olan 

kursiyerlere Diploma III verilmektedir. 

Bunların haricinde  AIS tazeleme eğitimi, temel AIS kursu, brifing kursu, AIP kursu, AIS 

supervisor kursu vb. kurs dönemleri belirlenmektedir. 

Endonezya’da “Indonesian Aviation Act No 1 of 2009” ve “Civil Aviation Safety 

Regulations-Part 175 AIS” hukuki düzenlemelerine istinaden AIS Personeli Lisans ve 

Derecelendirme Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.
12

  

“Civil Aviation Safety Regulations-Part 175 AIS” madde 175.2’ye göre AIS Personeli 

lisanslı olmak şartıyla AIM ünitelerinde çalışabilmektedir. 
13

 

 

 AIS Personeli için 2 (iki) tip lisans sistemi uygulanmaktadır 
14

 : 

 Junior AIS Personel Lisans Sistemi 

 Senior AIS Personel Lisans Sistemi 

 

                                                           
11

    IFAIMA Newsletter 02/2012 sayfa 4, 5 
12

 “Indonesian Aviation Act No 1 of 2009” ve “Civil Aviation Safety Regulations-Part 175 AIS” 
13

 “Civil Aviation Safety Regulations-Part 175 AIS” sayfa 2 (madde 175.2) 
14

 “WP/05 Asia-Pacific State AIS-AIM Implementation Survey – Attachment 1-(AAITF/7-WP/05 13-16.03.2012)” sayfa 27 
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      Kaynak: WP/05 Asia-Pacific State AIS-AIM Implementation Survey -(AAITF/7-WP/05  13-16.03.2012) 

 

2-6 JAPONYA 

Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS) Personeli için lisans ve derecelendirme programını 

uygulayan ülkelerden biri de Japonya’dır. AIS Personeli olabilmek için öncelikle Japonya 

Havacılık Emniyet Akademisinden mezun olmak gerekmektedir. Havacılık Emniyet 

Akademisinde eğitim süreci yaklaşık 2 (iki) yıl sürmektedir. Bu akademiye kayıt olan kursiyer, 

teknik personel kadrosu ile doğrudan devlet memuru olmaya hak kazanır. 2 (iki) yıllık eğitim 

süreci sonunda mezun olan kursiyer, Uçuş Hizmeti Merkezlerinde (8 tane) ATS Uçuş Bilgi 

Personeli unvanı ile çalışmaya başlar. Uçuş Hizmeti Merkezlerinde (FSC) görevlendirilen 

ATS Uçuş Bilgi Personeli için 3 tane lisans ve derecelendirme programı uygulanmaktadır.  

ATS Uçuş Bilgi Personeli yaklaşık 10 (on) yıl çalıştıktan sonra isterse 3-4 aylık bir 

eğitim sürecinden geçtikten sonra tekrar yeni bir lisans ve derecelendirme sistemine tabi 

tutularak AIS Merkezinde AIS Personeli unvanı ile çalışabilmektedir.
15

 

                                                           
15

 http://www.mlit.go.jp/koku/15_hf_000102.html  

    http://www.mlit.go.jp/koku/15_hf_000103.html  

     

 

 

http://www.mlit.go.jp/koku/15_hf_000102.html
http://www.mlit.go.jp/koku/15_hf_000103.html
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Uçuş Hizmeti Merkezlerinin (FSC) başlıca görev ve sorumlulukları: 

 Uçuş planlarının ve ilgili ATS mesajlarının yayımı, denetimi ve takibi 

 PIB hizmeti 

 Arama Kurtarma hizmeti 

 Özel uçuşlar için permi müsaadesi verme ve takibi 

 Uçuş esnasında (in-flight) pilota frekans yoluyla uçuş bilgi hizmeti (NOTAM, 

hava durumu bilgi vb.) sunma vb. 
 

AIS Merkezinin (AIS Center) başlıca görev ve sorumlulukları: 

 NOTAM hizmeti 

 PIB hizmeti 

 AIP/MAP hizmeti vb. 

 

2-7 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD) 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Havacılık Bilgi Hizmeti FAA (Amerikan Federal 

Havacılık İdaresi) tarafından sağlanmaktadır. 

FAA (Amerikan Federal Havacılık İdaresi)  hava trafik kontrolörü ve havayolu 

taşımacılığı sistem personeli (ATSEP) için derecelendirme (rating), görev ve sorumlulukların 

belirlenmesi, kadro tanımı, sertifikalandırma, eğitim vb. konularını içeren “Air Traffic Safety 

Oversight Service (AOV) Credentialing and Control Tower Operator Certification 

Programs” yönetmeliğini uygulamaktadır. Bahse konu yönetmelik lisans sistemi kapsamında 

değerlendirilmektedir.
16

  

 

     

                                                           
16

  http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/8000.90a.pdf 

 

http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/8000.90a.pdf
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ABD Savunma Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu havacılık bilgisinin sağlanması noktasında 

çok önemli bir görev üstlenen NGA (National Geospatial-Intelligence Agency); bünyesinde 

çalıştırdığı AIS Personeli için “The AIS Credentialing Program” adlı hukuki düzenlemeyi 

uygulamaktadır. Söz konusu düzenleme lisans yönetim sistemi gibi AIS Personeli için 

derecelendirme (rating), görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, eğitim, kadro tanımı, kalite 

yönetim sistemi vb. konuları ele alınmaktadır.  

FAA (Amerikan Federal Havacılık İdaresi), NGA’nın AIS Personelini için uyguladığı 

programı referans alarak hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyeti açısından hayati önem arz 

eden bir hizmeti yerine getiren ve yeni hava trafik yönetimi konseptinde fonksiyonel değeri ve 

etkinliği daha da artacak olan AIS Personelini yürürlükte olan “Air Traffic Safety Oversight 

Service (AOV) Credentialing and Control Tower Operator Certification Programs”  

yönetmeliğine dahil etmek amacıyla gerekli çalışmaları başlatmıştır. 

 

3- TÜRKİYE’DE AIM HİZMETİ VE AIM PERSONELİ 

 

 

 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) hizmet birimleri kapsamında; Genel Müdürlük Merkez, 

İstanbul/Atatürk, Ankara/Esenboğa Havalimanları ve Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi 

Başmüdürlüğünde birer olmak üzere 4 AIM Şube Müdürlüğü; İstanbul/Atatürk ve 

Ankara/Esenboğa Havalimanlarında 2 Uçuş Bilgi Merkezi (FIC) ve Kurtarma Koordinasyon 

Merkezi (RCC); Ankara/Esenboğa Havalimanında 1 Uluslararası NOTAM Ofisi (NOF), 1 

Haberleşme Merkezi; İstanbul/Atatürk Havalimanında 1 Ulusal NOTAM Ofisi; her 

havalimanında olmak üzere toplam 48 AIS Birimi ve 46 Kurtarma Koordinasyon Alt Ünitesi  

faaliyet göstermektedir. 

 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün 

(ICAO) kurucu üyelerinden olan Türkiye’de 

Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS), Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 

tarafından sağlanmaktadır.  
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Türkiye AIP’si GEN 3.1’e göre Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personelinin başlıca 

temel görevleri: 

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

kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak 

 

 Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) alanında yaşanan uluslararası gelişmeleri 

yakından takip etmek, otomasyon ve entegrasyona yönelik projeleri başlatmak 
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Ülkemizde hava seyrüsefer sistemi kapsamında Hava Trafik Kontrolörü ve ATSEP 

Personeli için lisans ve derecelendirme sınavları yapılmaktadır. Fakat hava seyrüseferin 

vazgeçilmez unsurlarında biri olarak kabul edilen ve uçuş emniyeti açısından hayati derecede 

önem taşıyan Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) hizmetini başarıyla yerine getiren AIM Personeli 

için lisans ve derecelendirme yönetim sistemi uygulanmamaktadır. 

                

 

Yaklaşık 2 (iki) yıl önce AIM Personelinin lisans ve derecelendirme sistemine dahil 

edilmesi amacıyla SHGM tarafından “Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli Lisans Ve 

Derecelendirme Yönetmeliği (SHY65-07)” taslak çalışması hazırlanmıştı.
17 

 Ancak söz konusu 

taslak çalışma daha sonra gündemden kaldırılmıştı.  

Hava seyrüsefer sisteminin en önemli aktörlerin biri olan ve EASA (Avrupa Havacılık 

Emniyet Ajansı) adına hazırlanan “Study on safety-related and safety-critical functions and 

related jobs in ATM/ANS D7:Final Report” nihai raporda da açıkça belirtildiği üzere uçuş 

emniyeti yönünden kritik önem arz eden bir hizmeti yerine getiren 5 (beş) meslek grubundan 

birisi olarak değerlendirilen AIM Personelinin, lisans ve derecelendirme yönetim sistemine dahil 

edilmesi gerekmektedir. 

                                                           
17

 “Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli Lisans Ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY65-07)” taslak çalışması 
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Bu kapsamda daha önceden hazırlanmış olan “Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli 

(AIM) Lisans Ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY65-07)” taslak çalışma, tekrar gündeme 

alınıp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yürürlüğe konulmalıdır. 

 

4- AIM PERSONELİNİN YENİ ATM SİSTEMİNDEKİ ROLÜ 

 

Dijital Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) ve SWIM (Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi) 

sistemlerinin uygulanmasıyla birlikte, AIM Personeli hava seyrüseferi için gerekli olan doğru, 

kusursuz ve kesintisiz bilgi paylaşımını tamamen dijitalize edilmiş, kullanıcı odaklı, modern bir 

konsepte yerine getirecektir.  

Yeni ATM Konsepti kapsamında 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. Dolayısıyla doğrudan uçuş esnasına (in-flight) 

operasyonel anlamda etki edecek olan AIM Personelinin Lisans ve Derecelendirme Yönetim 

Sistemi kapsamında çalıştırılması gerekmektedir. 

 

           

 

Modernize edilmiş Hava Trafik Yönetiminin can damarı olan AIM/SWIM Konsepti 

içinde yer alan; Dijital NOTAM, Havacılık Bilgisi Değişim Modeli (AIXM), Havaalanı Harita 

Değişim Modeli (AMXM), Havaalanı Operasyonel Bilgi Değişim Modeli (AOXM), Hava 

Durumu Bilgisi Değişim Modeli (WXXM), Uçuş ve Akış Bilgisi Değişim Modeli (FIXM), 

Elektronik Arazi ve Mania Verileri (e-TOD), Elektronik AIP (e-AIP), Elektronik PIB (e-PIB), 

Elektronik Haritalar vb. programları kapsayan Dijital Brifing ve Dijital Havacılık Bilgi Yönetimi 
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(AIM) sistemini ancak profesyonelliğin gerektirdiği nitelikleri taşıyan, Lisanslı AIM Personeli 

yönetebilir. 

AIM Personelinin, dijital AIM ve SWIM konsepti ile ATM/ANS sistemine sağlayacağı 

hizmetlere verilebilecek belli başlı örnekler: 

 

              

 

Dijital NOTAM (X-NOTAM) sistemi kullanıldığında; pilot, ATC, dispatcher vb. 

kullanıcılar metinsel, grafiksel ve görsel olarak pistin kapalı olduğunu net olarak görebilecekler.  

Kırmızı renkli işaretler (XXXXX) pistin kapalı olduğunu göstermektedir. Dijital NOTAM 

sayesinde havacılık verileri, hem metinsel hem de görsel olarak bir arada  ekrana yansıyacaktır. 

Böylelikle hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyeti sağlanmış olacaktır. 
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   Dijital havacılık verilerinin grafiksel ve görsel olarak kullanıcıların hizmetine 

sunulması, geleneksel (metinsel) NOTAM’da oluşabilecek yanlış veya eksik bilgi riskini ortadan 

kaldıracaktır. (Kapalı TWY kırmızı renge boyanmıştır.) 

   

                  

   EFB’de (Electronic Flight Bag) uçağın 09/27 pistine inmiş olduğu ve 11/29 pistinin ise 

kapalı olduğu görülmektedir. (11/29 pisti kırmızı renklidir) 
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Dijital SNOWTAM: Almanya/Bremen Havalimanında 09/27 pistinde frenleme ölçümü 

4/4/4 (orta/iyi ); 05/23 pistinde ise yüzey şekilleri güvenilir, sağlıklı bir ölçüme izin vermiyor. 

(05/23 pistinde frenleme ölçümü 9/9/9) 
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 Genişletilmiş Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB) Sistemi: Genişletilmiş Uçuş Öncesi 

Bilgi Bülteni Sisteminde (PIB)  planlanan bir uçuş kapsamında gerekli olan tüm bilgiler, hem 

metinsel hem de görsel  olarak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, Dijital NOTAM, Dijital SNOWTAM, 

Genişletilmiş Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB), Elektronik Arazi ve Mania Verileri (e-TOD), 

Elektronik Haritalar,  Uçuş ve Akış Bilgisi Değişim Modeli (FIXM) vb. sistemleri yönetecek 

olan AIM Personelinin; emniyet yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemi ışığında lisans ve 

derecelendirme programına dahil edilmesi bir zorunluluktur.  
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5-  SONUÇ 

 

Yeni ATM/ANS sisteminde uçuş esnası (in-flight) dahil uçuşun tüm 

safhalarında  kullanıcılara doğru, kusursuz havacılık bilgisini dijital ortamda anlık ve kesintisiz 

bir nitelikte sunacak olan; EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) adına hazırlanmış “Study 

on safety-related and safety-critical functions and related jobs in ATM/ANS D7:Final Report” 

nihai raporda uçuş emniyeti açısından kritik önem arz eden bir fonksiyonu icra eden meslek 

grubu olarak değerlendirilen ve hava seyrüseferin kalbi sayılan AIS hizmetini yerine getiren 

AIM Personeli, lisans ve derecelendirme (rating) sistemine tabi tutulmalıdır. 

ICAO, “ICAO MID Region MIDANPIRG/11” ve “ICAO Assembly-38th Session 24 

September to 4 October 2013”  sonuç raporlarında üye devletlerin kendi iç mevzuatlarında AIM 

Personelinin lisanslandırılması ve derecelendirilmesi kapsamında hukuki düzenleme yapma 

yoluna gitmesinde herhangi bir engelin olmadığını belirterek, üye ülkeleri bu doğrultuda adım 

atmaya teşvik etmektedir. 

Romanya, Slovenya, İran, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya gibi 

ülkelerde AIM Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği uygulanmaktadır. Bahse 

konu ülkelerin haricinde ICAO’ya üye olan devletlerin bir çoğunun da bu yönde çalışmalar 

içinde bulunduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde de hava seyrüsefer sistemi bünyesinde uçuş emniyetinin en üst seviyede 

sağlanabilmesi amacıyla hayati önem arz eden bir hizmeti yerine getiren ve gece gündüz 

demeden görevinin başında olan AIM Personeli, profesyonelliğin ve uzmanlığın bir gereği 

olarak AIM Personeli lisans ve derecelendirme yönetim sistemine dahil edilmelidir. 

Bu kapsamda daha önceden hazırlanmış olan “Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli 

(AIM) Lisans Ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY65-07)” taslak çalışmasının, tekrar 

gündeme alınıp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

 


