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1- HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM), hava seyrüsefer sisteminde uçuşun emniyetli, düzenli, 

verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan havacılık bilgi/veri ve 

haberleşme akışını sağlamaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Annex-15 

dokümanına 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 zamanında temin etmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.  

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

sağlanabilmesi amacıyla hava trafik 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. 

 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 KPSS taban puanına sahip olmak vb. 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 testler 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: 

 Türk Hava Sahası ve havalimanlarına ilişkin havacılık bilgilerini toplamak ve 

bunları Havacılık Bilgi Bülteni (AIP) formatında İngilizce ve Türkçe olarak 

hazırlamak, yayınlamak ve dağıtım işlemlerini gerçekleştirmek, 
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 Uçuştan önce her hava aracının doldurması gereken uçuş planlarının (FPL) ve 

ilgili ATS (uçuş emniyet) mesajlarının yayımını, denetimini ve takibini yapmak,  

 

 Hava Trafik Kontrol Hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla uçuş planlarına ait 

verileri uygun formatta sisteme kazandırmak, 

 

 İstenildiğinde pilotlara veya uçak işleticilerine uçuş öncesi bilgi bülteni (PIB) 

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 işlemlerini gerçekleştirmek, 

 

 Türk Hava Sahası ve havalimanlarına sefer düzenleyen hava araçlarının uçuş 

sertifikalarını takip etmek ve tescilden terkin edilen, uçuşu durdurulan, uçuşa 

yasaklı hava araçlarının uçuş yapmalarını engellemek, 

 

 Türk Hava Sahasını kullanacak tüm uçakların uçuş izninin olup olmadığının 

takibi; resmi tatil, hafta sonu ve mesai saatleri dışında Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü adına Türk Hava Sahası kullanımına izin vermek ve izinsiz uçakların 

geri çevrilmesini koordine etmek, 

 

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

koordinasyonu sağlamak vb. 

 

Sonuç olarak 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 hizmetine sunarak, hava seyrüsefer 

sisteminde hayati önem taşıyan görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve uçuş bilgisi 

olmadan uçuşun yapılamayacağı ilkesinden hareketle, havacılık bilgisini yöneterek uçuşa 

yön vermesi havacılık sektöründe vazgeçilmez bir aktör olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır.  
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2- AIM PERSONELİ VE TEMEL ÜCRET SKALASI 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli (AIM Memuru ve AIM Şefi); ulusal ve 

uluslararası hava seyrüsefer sisteminin emniyet, kalite, verimlilik ve etkinliği için gerekli olan 

havacılık bilgi/veri ve haberleşme akışını sağlayarak havacılık sektörü için hayati önem taşıyan 

bir hizmeti yerine getirmektedir. 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personelinin:  

 Hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyetinin sağlanması noktasında hayati önem 

taşıyan görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve havacılık sektöründe 

vazgeçilmez bir aktör olması; 
 

 İdari bir hizmet olmayıp operasyonel, profesyonellik ve ihtisaslaşma gerektiren 

görev ve sorumlulukları yerine getirmesi; 
 

 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 (Örn: 

İngiltere, Avustralya, ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Slovakya, 

Bosna Hersek, Makedonya, Ukrayna, İrlanda, Belçika vb.) ;  
 

 Personel alım şartları için özel ve ayrıcalıklı kriterlerin belirlenmesi (KPSS taban 

puanı, 4 yıllık fakülte mezunu olmak, İngilizce Dil Yeterliliğine sahip olmak vb.);  
 

 Genel yetenek testleri ve kişilik değerlendirme usullerini içeren bilgisayar destekli 

sınavlara tabi tutmak suretiyle ve gerektiğinde ICAO ve Eurocontrol kaynaklı 

testler kullanılarak yeterlilik değerlendirmesi yapılarak istihdam yönteminin 

uygulanması; 
 

 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, sosyal ve 

özlük hakları bakımından Hava Trafik Kontrolörü ve Elektronik Mühendisi ile 

aynı ve eşit haklara sahip olması gerekliliği gibi hususlar dikkate alındığında;  

Havacılık bilgisini yöneterek uçuşa yön veren AIM Personelinin (AIM 

Memuru ve AIM Şefi) Temel Ücret Skalasında hak ettiği grup olan I. (Birinci) 

Gruba dahil edilmesi gerekmektedir. 
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          3- AIM PERSONELİ  VE LİSANS SİSTEMİ 
 
 

Hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyeti açısından hayati önem taşıyan görev ve 

sorumlulukları yerine getiren AIM Personelinin, lisans ve derecelendirme sınavlarına tabi 

tutularak operasyonel alanda çalıştırılması gerekmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 

(ICAO) AIM personelinin lisans ve derecelendirme sistemine dahil edilmesi hususunda üye 

ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır.  

Romanya, Slovenya, İran, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya vb. ülkelerde AIM 

Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği uygulanmaktadır. Bu ülkelerin haricinde ICAO 

üye devletlerin birçoğunda AIM personeli için lisans yönetmeliğinin uygulanması amacıyla 

gerekli girişimlerin sürdürüldüğü bilinmektedir.  

Hava seyrüsefer sistemi için vazgeçilmez olan ve uçuş bilgisi olmadan uçuşun 

yapılamayacağı ilkesinden hareketle havacılık bilgisini yöneterek uçuşa yön veren AIM 

Personelinin; diğer ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de profesyonelliğin ve uzmanlığın bir 

gereği olarak lisans ve derecelendirme sistemine dahil edilmesi amacıyla Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan “Havacılık Bilgi Yönetimi 

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

yayınlanması amacıyla 31 Mart 2015 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilmiştir. 

Sonuç olarak AIM personelinin lisans yönetim sistemine tabi tutularak çalıştırılması 

ve taslak çalışmada yer alan “stajyer AIM Memuru adaylarında aranılan şartlar” bölümü 

madde 17 referans alınarak yeni AIM personeli istihdamının ihtiyaca binaen her sene 

periyodik olarak yapılabilmesi için ( tüm branşlarda personel alımı yapılmasına rağmen 

yaklaşık 7 seneden beri AIM personeli istihdamı yapılamadığından dolayı birçok 

havalimanında AIM hizmetleri sınırlı sayıdaki AIM personeli marifetiyle veya geçici 

görevlendirmeler vasıtasıyla sağlanmaktadır.) “Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli (AIM) 

Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY65-07)” taslağının  bir an önce yürürlüğe 

girmesi gerekmektedir. 
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4- AIM PERSONELİ VE HAVACILIK TAZMİNATI 

Eurocontrol (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) hava seyrüsefer hizmetlerinin 

emniyetli, düzenli, verimli ve etkin bir şekilde sağlanabilmesine yönelik olarak yapılan 

yatırımlar ve bu amaçla istihdam edilen personel için ayrılan giderlerin belirli bir kısmını üye 

ülkelere uluslararası kriterler çerçevesinde maddi destek olarak ödemektedir. 

Eurocontrol,  uçuşun havaalanı hizmetleri dışında kalan ve bir uçağın kalkışını müteakip 

uçuşun son yaklaşmaya kadar olan kısmını kapsayan hava seyrüsefer hizmetlerinde görev yapan 

üye ülke personelinin maaşları dahil her türlü mali ve özlük haklarını sağlamaktadır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü çalışanlarının da bu olanaklardan 

faydalandırılması amacıyla, 399 KHK Ek 2. Maddesine göre DHMİ Personeline; Eurocontrol 

prensipleri çerçevesinde  personel maliyetleri tamamen karşılananlar (1. Grup), personel 

maliyetleri kısmen karşılananlar (2. Grup) ve personel maliyetleri karşılanmayanlar (3. Grup) 

olmak üzere 3 grup halinde gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutularak Havacılık Tazminatı 

ödenmektedir. 

 Uçuş emniyetinin sağlanması noktasında uçuşun bütün aşamalarında ihtiyaç duyulan 

doğru havacılık bilgisini doğru yerde ve doğru zamanda kusursuz, kesintisiz ve anlık bir şekilde 

tüm kullanıcıların hizmetine sunarak  hava seyrüsefer sisteminde hayati önem taşıyan görev ve 

sorumlulukları yerine getiren ve uçuş bilgisi olmadan uçuşun yapılamayacağı ilkesinden 

hareketle havacılık bilgisini yöneterek uçuşa yön veren Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) 

Personeli; bir uçağın kalkışını müteakip uçuşun son yaklaşmaya kadar olan kısmını kapsayan 

seyrüsefer hizmetlerini yerine getiren personel olarak nitelendirildiğinden dolayı Eurocontrol 

prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılanan kadro ve pozisyonların yer 

aldığı 1. (Birinci) Grupta değerlendirilmektedir. 

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara 

İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşme Metninde yer alan karara 

istinaden; 399 Sayılı KHK Ek 2. Maddesi uyarınca DHMİ çalışanlarına ödenen Havacılık 

Tazminatının yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda; AIM Personelinin 

ve birinci grupta yer alan diğer personelin (ATC, ATSEP personeli gibi) Havacılık 

Tazminatının  tavana (% 600)  yakın bir orana yükseltilmesi ve buradan elde edilecek gelir 

vergisi ile de İkinci ve Üçüncü Gruplarda yer alan Personelin Havacılık Tazminatlarının 

sübvanse edilerek artırılması gerektiği düşünülmektedir.  
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5- AIM PERSONELİ  İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

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

sağlanabilmesi amacıyla doğru havacılık bilgisinin doğru yerde ve doğru zamanda sağlanması 

ilkesinden hareketle hava seyrüsefer sisteminin ihtiyaç duyduğu havacılık bilgisini kaliteli, 

kusursuz, anlık ve kesintisiz bir şekilde tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.  

Hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyeti açısından hayati önem taşıyan görev ve 

sorumlulukları profesyonellik ve uzmanlık konsepti çerçevesinde yerine getiren AIM Personeli; 

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/AIS Uzmanı kadrosu/unvanı ile çalıştırılmaktadır. DHMİ  bünyesinde ise AIM 

Personeli “AIM Memuru” kadrosu ile görevlendirilmektedir.  

Belçika: Belgocontrol (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde AIS 

Uzmanı çalıştırılmaktadır.  

ABD: Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesinde AIM Uzmanı çalıştırılmaktadır.  

Ukrayna: UkSATSE (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde 

AIS Uzmanı çalıştırılmaktadır.  

Ayrıca 5431 Sayılı  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 25.  Maddesine istinaden; 15.05.2006 tarihli ve 2006/10429 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yürürlüğe konulan “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile 

Çalıştırılacak Personel Hakkında Karar” kapsamında SHGM bünyesinde çalıştırılmak amacıyla 

“AIM Uzmanı” kadrosu ihdas edilmiştir.  

AIM Hizmetinin; idari bir hizmet olmayıp operasyonel, profesyonellik ve ihtisaslaşma 

gerektiren ve en önemlisi de uçuş emniyetini doğrudan ilgilendiren bir hizmet niteliği taşıdığı 

yadsınamaz bir gerçektir.  

Hava seyrüsefer sisteminde hayati önem taşıyan görev ve sorumlulukları başarıyla 

yerine getiren ve uçuş bilgisi olmadan uçuşun yapılamayacağı ilkesinden hareketle 

havacılık bilgisini yöneterek uçuşa yön veren AIM Personelinin; ICAO üye devletlerde ve 

SHGM’de olduğu  gibi DHMİ bünyesinde de “AIM Uzmanı veya eşdeğer bir kadro/unvanı 

(Örn: AIM Eksperi)” ile çalıştırılması amacıyla unvan değişikliği yoluna başvurularak söz 

konusu kadronun ihdas edilmesi gerekmektedir. 


