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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; uçuş emniyetinin en üst düzeyde 

sağlanabilmesi amacıyla kusursuz ve kesintisiz bir şekilde tüm kullanıcıların (pilot, dispatcher, 

şirket, ATC vb.) hizmetine sunmaktadır.  

Türkiye’de AIM Hizmeti, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hava 

Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Havacılık Bilgi Yönetimi 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 

getirmektedir.  

Bu raporun (kısa rapor) hazırlanmasındaki amaç, hava seyrüsefer sistemi için 

vazgeçilmez olan ve uçuş emniyeti açısından kritik önem taşıyan  görev ve sorumlulukları 

profesyonellik ve uzmanlık konsepti kapsamında yerine getiren AIM Personelinin “AIM 

Uzmanı” kadrosu/unvanı ile çalıştırılması gerektiği hususunu dile getirmektir. 
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1-AIM HİZMETİ VE AIM PERSONELİ İÇİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 

Bilindiği üzere 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. 

Hava Trafik Yönetiminin (ATM) yeniden yapılandırılması kapsamında geleneksel kağıda 

dayalı ürün odaklı Havacılık Bilgi Hizmetinde (AIS), dijital veri odaklı sistem tabanlı Havacılık 

Bilgi Yönetimine (AIM) geçiş süreci ile birlikte ATM Sistemi için olmazsa olmaz bir nitelik 

taşıyan AIM Hizmeti; doğru havacılık bilgisinin doğru yerde ve doğru zamanda sağlanması 

ilkesinden hareketle hava seyrüsefer sistemi için gerekli olan kaliteli, kusursuz, anlık ve  

kesintisiz bilgi paylaşımını modern bir konsepte yerine getirecektir.  

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. AIM Hizmeti idari bir 

hizmet olmayıp operasyonel, profesyonellik ve ihtisaslaşma gerektiren ve en önemlisi de 

uçuş emniyetini doğrudan ilgilendiren bir hizmet niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla diğer 

devletlerde olduğu gibi ülkemizde de AIM Personelinin “AIM Uzmanı” kadrosu/unvanı ile 

çalıştırılması gerektiğini düşünmekteyim.  

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

2- AIM PERSONELİNİN DÜNYADAKİ MESLEKİ UNVANLARI 

Yukarıda da belirtildiği üzere İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, 

Arnavutluk, Slovakya, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna, İrlanda, Belçika, vb. birçok 

ülkede AIM Personeli genel olarak “AIM/AIS Uzmanı” kadrosu ile çalıştırılmaktadır. Bu 

kapsamdaki örnekler şunlardır: 

İngiltere: AIM Personeli, İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi bünyesinde AIM Uzmanı 

kadrosu ile çalıştırılmaktadır. 

ABD: AIM Personeli, Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesinde AIM Uzmanı 

kadrosu ile çalıştırılmaktadır. 

 Kanada: NAV Canada (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde Uçuş 

Hizmet Uzmanı (AIS, ARO, FIC/FIS, Brifing hizmetlerinin bir çoğunu yerine getirmektedir) ve 

AIS Veri Toplama Uzmanı kadrolarında personel çalıştırılmaktadır. 

Makedonya: M-NAV (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde AIS 

Uzmanı çalıştırılmaktadır.  

Arnavutluk: Albcontrol (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde AIS 

Uzmanı çalıştırılmaktadır. 

Ukrayna: UkSATSE (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde AIS 

Uzmanı çalıştırılmaktadır. 

Slovakya: LPS SR s.p. (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde AIS 

Uzmanı çalıştırılmaktadır. 

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

Uzmanı çalıştırılmaktadır. 

Bosna Hersek: Federal Sivil Havacılık Dairesi (FED CAD) bünyesinde AIS Uzmanı 

çalıştırılmaktadır. 
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İrlanda: İrlanda Havacılık Otoritesi bünyesinde AIM Uzmanı çalıştırılmaktadır. 

Çek Cumhuriyeti: Air Navigation Services of the CR (Hava Seyrüsefer Sağlayıcı 

Hizmet Kuruluş) bünyesinde AIM Uzmanı çalıştırılmaktadır. 

Avustralya: CASA (Sivil Havacılık Emniyeti Otoritesi) bünyesinde AIS Uzmanı 

çalıştırılmaktadır. 

Eurocontrol: AIM/AIS Uzmanları çalıştırılmaktadır.  vb. ……………………………. 

 

 

3- YENİ ATM SİSTEMİNDE AIM PERSONELİNİN ROLÜ  

Dijital Havacılık Bilgi Yönetimi ve SWIM Sistemleri 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.)       

Yeni Hava Trafik Yönetiminin (ATM) can damarı olan AIM/SWIM/IM Konsepti içinde 

yer alan; Dijital NOTAM, Havacılık Bilgisi Değişim Modeli (AIXM), 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 Havacılık Bilgi 

Yönetimi (AIM) sistemini yöneten ve yönetecek olan AIM Personeli; profesyonellik ve 

uzmanlık yaklaşımından hareketle AIM Uzmanı kadrosu/unvanı ile çalıştırılmalıdır. 

İdari bir hizmet olmayıp, tartışmasız bir şekilde ihtisaslaşma gerektiren bir 

hizmet grubu olarak değerlendirilen Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmetleri 

kapsamında verilebilecek birkaç örnek aşağıda yer almaktadır: 
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Dijital NOTAM sistemi sayesinde;  pilot, ATC, dispatcher vb. kullanıcılar pistin kapalı 

olduğunu hem metinsel hem de görsel olarak görebilecekler. (Kırmızı renkli (XXXXX) işaretleri 

pistin kapalı olduğunu göstermektedir.) (Profesyonellik ve uzmanlık gerektiren bir görev)        

 

               

                    * Genişletilmiş Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB) Sistemi 
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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. (Profesyonellik ve uzmanlık 

gerektiren bir görev) 

 

 

 (Kaynak: HindSight dergisi) 

NOTAM’ın hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyeti açısından hayati derecede önem 

taşıdığını açıkça ortaya koyan karikatürize edilmiş resim. Bu resimden de anlaşıldığı üzere 

AIM Personelinin üstlendiği görev ve sorumluluklar uzmanlık gerektiren hizmetlerdir.  

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, Havacılık Bilgi Yönetimi Hizmetleri 

kapsamında uçuş emniyetini en üst seviyede tutmak için gerekli olan doğru havacılık bilgisini  

tüm kullanıcıların hizmetine sunan ve sunacak olan AIM Personelinin; “AIM Uzmanı” kadrosu 

ile çalıştırılmasının; iş verimliliği, motivasyon, prestij vb. açılardan son derece önemli bir ivme 

kazandıracağına inanmaktayım.  

 

 

Pilot: Sanırım, ilgili 

son NOTAM’ı 

gözden kaçırdım! 
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4-  SONUÇ 

 

Hava seyrüsefer sisteminin en önemli aktörlerinden biri olan ve yeni ATM sisteminde 

uçuşun tüm safhalarında kullanıcılara dijital ortamda anlık ve kesintisiz bir şekilde hizmet sunan 

ve sunacak olan AIM Personeli; başta Avrupa devletleri  olmak üzere ICAO üye birçok ülkede 

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

Bosna Hersek, Ukrayna, İrlanda, Belçika, vb.) AIM/AIS Uzmanı kadrosu/unvanı ile 

çalıştırılmaktadır. Unutulmamalıdır ki AIM Hizmeti idari bir hizmet olmayıp operasyonel, 

profesyonellik ve ihtisaslaşma gerektiren ve en önemlisi de uçuş emniyetini doğrudan 

ilgilendiren bir hizmet niteliği taşımaktadır.  

 Sonuç itibariyle yerine getirdiği görev ve sorumluluklar, hava seyrüsefer sisteminde 

uçuş emniyeti açısından hayati önem arz eden konumu, modernize edilmiş ATM sistemi 

içerisinde üstleneceği yeni ve etkin roller vb. hususlar dikkate alındığında Türkiye’de AIM 

Personelinin lisans ve derecelendirme sistemine tabi tutularak “AIM Uzmanı” unvanı/ 

kadrosu ile çalıştırılması gerektiğini düşünmekteyim. 

 

 


