
GELENEKSEL NOTAM - DİJİTAL NOTAM 

EUROCONTROL projeci olan SESAR ve Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) projesi 

olan NEXTGEN projeleri kapsamında geliştirilen yeni Hava Trafik Yönetimi (ATM) sistemi 

çerçevesinde, 2003 yılında ICAO bünyesinde düzenlenen 11. Hava Seyrüsefer Konferansında 

(ANC-11) yeni konseptte doğru dijital bilgiye doğru yerde ve doğru zamanda erişim 

gereksiniminden hareketle,  Havacılık Bilgi Hizmetinden, Havacılık Bilgi Yönetimine Geçiş 

kararı alınmıştır. Bu çerçevede 2008 yılında öncelikle ICAO sekretaryası kontrolünde AIS/AIM 

Çalışma Grubu kuruldu ve akabinde 2009 yılında bu geçiş sürecine rehberlik yapması 

amacıyla “Havacılık Bilgi Hizmetinden, Havacılık Bilgi Yönetimine Geçiş Yol Haritası” 

yayınlandı.  

Bu yol haritası kapsamında Havacılık Bilgi Hizmetinden, Havacılık Bilgi Yönetimine 

Geçiş için 3 Safha ve 21 adım belirlendi. Bu safhalar: 

 

 Birleştirme –2008 yılında başladı 
 

 Kalite Yönetim Sistemi, AIRAC, WGS-84 

 
 Dijitalleşme-2009 yılında başladı 

 

 Veri tabanı odaklı işlemlere giriş  
 

  Havacılık Bilgisi Konseptsel Model (AICM) Rehberinin Gelişimi 

 
  Bilgi Yönetimi – Ekim 2011’de başladı 

 

  Global ATM gerekliliklerinin karşılanması  
  

   Kalite odaklı yeni ürün ve hizmetlerin sağlanması   
 

   Standartların gelişimi  
 

   Standartların uygulanması 

 

 

 

 



 

AIS-AIM YOL HARİTASI 

 

Havacılık Bilgi Hizmetinden, Havacılık Bilgi Yönetimine geçişle birlikte Dijital Havacılık 

Bilgi Yönetimi (D-AIM) ortaya çıkacaktır. D-AIM, bilginin paylaşımındaki hantallığı kaldırıp 

kesintisiz bilgi akışını, talep edilen bilgiye anında ulaşımı, statik ve dinamik bilginin/verinin 

birleşimini sağlayacaktır.   Böylece, D-AIM bilgi/veri üretiminin ve paylaşımının maliyetini 

düşürüp, bilginin/verinin doğruluğunu kesin hale getirecektir. D-AIM’e geçiş ile dinamik 

yapıdaki her tür soruna grafiksel ve görsel bir çözüm bulunacak, yeni teknolojik gelişmelere 

hızlı bir şekilde ayak uydurulabilecektir 

 
Dijital Havacılık Bilgi Yönetimi (D-AIM) sayesinde doğru dijital bilginin, doğru yerde ve 

doğru zamanda olması sağlanacaktır. D-AIM kapsamında uygulanan ve uygulanması 
planlanan projeler aşağıdaki gibidir:  

 
 Dijital NOTAM 

 

 Havacılık Bilgisi Değişim Modeli (AIXM) 
 

 Havaalanı Harita Değişim Modeli (AMXM)  
 

 Havaalanı Operasyonel Bilgisi Değişim Modeli (AOXM)  
 

 Hava Durumu Bilgisi Değişim Modeli (WXXM)  
 

 Uçuş  ve Akış Bilgisi Değişim Modeli (FIXM)  
 

 Elektronik Arazi ve Mania Verileri (e-TOD)  
 

Havacılık Bilgi Hizmetinden, 

Havacılık Bilgi Yönetimine Geçiş 

Yol Haritası 3 Safha ve 21 

Adımdan oluşmaktadır. Dijital 

NOTAM bu sürecin son adımını  

(21. Adım) oluşmaktadır. Yani 

bir bakıma Dijital NOTAM 

uygulaması ile birlikte AIS-AIM 

Geçiş Süreci tamamlanmış 

olacaktır. 



 Elektronik AIP (e-AIP)  
 

 Elektronik PIB (e-PIB)  
 

 Elektronik Chartlar  vb. 
 

 
 

HALİ HAZIRDA KULLANILAN GELENEKSEL NOTAM 
 

 

 

 

Hali hazırda kullanılan geleneksel NOTAM’ın  dezavantajları: 

 İlgisiz bilgiler içermektedir 
 

 Bilgi/veri kağıda dayalıdır. 
 

 Bilgi/veri sadece metinsel  olup, görsel ve grafiksel bir yapı sahip değildir. 
 

 Bilgi/veri doğrulanabilir ve onaylanabilir nitelikte değildir. 
 

 Uçuş emniyeti açısından risk oluşturmaktadır. 
 

 Kağıda dayalı olduğundan dolayı, kağıt ve veri toplama maliyeti ortaya çıkmaktadır. 
 

 Pist kısaltmalarında NOTAM sadece yeni bir TORA bilgisi verir; pistin gerçekten 

nerden itibaren kısaltıldığını belirtmez 
 

 Harita üzerinde karmaşık tahditli bölgeleri belirlemek saatlerce sürebilir  
 

 Yazım hatası içermektedir. 
 

Malumuz olduğu üzere, günümüzde 
kullanılan geleneksel NOTAM; herhangi 
bir havacılık kolaylığı, hizmeti veya 
prosedüründeki herhangi bir tesis 
etme, şartlarında meydana gelen 
değişiklik yada tehlikeler konusundaki 
bilginin; uçuş operasyonu ile ilgili 
personel için zamanında duyurulması 
işlevini yürütmektedir. 
 



 Okunma açısından çok uzun ve karmaşık bir hal içermektedir. 
 

 Yapılan bir çalışmaya göre EAD’den rastgele seçilen NOTAM mesajların  %10’nun hata 

olduğu tespit edilmiştir. 
 

 Bilgi/ verilerinin filtrelenmesi özelliği bulunmamaktadır. 

  

 Verilerin hem içeriği hem de formatı  standart bir yapıya sahip değildir.  

 

 

NOTAM’IN HAYATİ ÖNEMİ: 

 

 

 

NOTAM’ın ne  kadar hayati önem taşıdığı ve uzaya fırlatılan uyduların bile NOTAM 

kapsamında değerlendirilebileceğine ilişkin  yaşanmış örnek bir olay:   

UYDULAR VE  HAVA SAHASI GÜVENLİĞİ 

“Neyse ki yaşanmadı fakat yaşanabilirdi. Network Management Directorate (Avrupa 
havacılık ağının en verimli şekilde kullanımını sağlamak üzere Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından kurulan birim) Rus uydusu “Phobos Grunt “ın dünyaya geri dönüşü esnasında 
kontrolsüz bir şekilde Avrupa hava sahasına girme ihtimali karşısında  alarm haline geçti. 

Sanırım, ilgili 

son NOTAM’ı 

gözden  

kaçırdım! 

NOTAM’ın kullanıcılar açısından 

ne kadar hayati önem arz 

ettiğini karikatürize eden bir 

resim. Unutulmamalıdır ki 

NOTAM havacılık sektöründe 

vazgeçilmez bir argümandır. 

Kaynak: HindSight dergisi 



Mars gezegeninin uydularından biri olan Phobos’tan toprak örnekleri toplamakla 

görevli Phobos Grunt adlı uydu 9 Kasım 2011 tarihinde fırlatılışının ardından dünya 

yörüngesinden çıkmayı başaramadı. Rus Uzay Ajansı “Roskosmos” uydunun 14-16 Ocak 2012 

tarihleri arasında dünyada herhangi bir yere düşmesinin beklendiğini duyurdu. 

Güneş sistemindeki hava durumu ve uzay aracının uyumu gibi değişken bir çok 

faktörden etkilenen Phobos Grunt’ın dünyaya geri dönüşünün gün ve saati ile yeri tam olarak 

belirlenemedi.  

15 Ocak 2012 Pazar günü Network Management Operasyon Merkezi Rus 

yetkililerden Avrupa devletlerinin hava sahalarını 2 saat süreyle kapatmaları 

doğrultusunda uluslararası bir NOTAM talebi aldı.  

Bu olayın gelişimini takip eden ve Rus uydusunun kontrolsüz girişinin muhtemel 

etkilerini dikkate alan The Directorate Network Management (NM) hava sahasını kapatmayı 

düşünen devletlerle koordinasyon süreci başlattı. 

Directorate Network Management yetkilisi başkanlığında saat 16:00 UTC’de Hava 

Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları (ANSP) ve havayolu şirketleri ile düzenlenen telekonferansta, 

Rusya’nın talebinin nasıl karşılanacağı ve uydunun gerçek zamanlı olarak izlenebilmesini 

sağlayan  bir web sitesinin oluşturulması hususları görüşüldü. 

Bazı Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları potansiyel tehlikeye karşı bir NOTAM 

yayımladı. Uydunun geri dönüş alanının belirsizliği nedeniyle daha ileri bir tedbir 

öngörülmedi fakat durumu yakından izleyen Directorate Network Management  gerektiği 

takdirde duruma acil müdahale etmek üzere hazır olarak beklemekteydi.  

Uçak seferlerinin iptali gibi oldukça maliyetli olabilecek ani tepkilerden kaçınıldı ve 

hiçbir hava sahası kapatılmadı. Uydu Şili sahillerinden biraz açıkta Pasifik Okyanusuna 

düştü.” 

 

Kaynak: http://www.eurocontrol.int/news/safe-skies-satellites-return 

 

 

 



 

Yapılan istatistiğe göre dünya çapında kullanılan toplam NOTAM sayılarına 

baktığımızda; 2000 yılında 300.000 olan NOTAM sayısı, 2010 yılında yaklaşık %167 oranında 

artış göstererek 800.000 rakamına ulaşmıştır.  

Özellikle Avrupa bölgesinde NOTAM kullanım sayısının,  diğer bölgelere oranla daha 

fazla olduğu görülmektedir.  

Bu gün yaklaşık 20.000 NOTAM dünya çapında halen yürürlüktedir.  Bunların çoğu,  

Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB) verilmesi amacıyla,  10-50 sayfa aralığında metinsel dokümanı 

kapsamaktadır. Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB) içinde ilgisiz ve gereksiz bilgiler yer almakta 

olup, bu kullanıcılar (pilot, ATC, dispatcher vb.) açısından zaman kaybına ve verimsizliğe yol 

açmaktadır.   

Metinsel formatta bulunan hali hazırda kullanılan geleneksel NOTAM için bir 

filtreleme yöntemi olmadığından dolayı,  Uçuş Öncesi Bilgi Bülteninde (PIB) bulunan bilgilerin 

ortalama %50-%60’ı uçuşa doğrudan etki etmeme durumundadır. Buna istinaden, 2007 

Global AIM Kongresinde katılımcılardan biri (pilot kökenli): “Kağıda dayalı verilen metinsel 

bilgilerin çoğu kullanıcı için zararlıdır.” şeklinde bir ifade de bulunmuştur. 

 

 

 

 

Uluslar arası çapta NOTAM istatistiki verileri 

 Kaynak: EAD 



DİJİTAL NOTAM 
 

 

 

 

Dijital NOTAM projesi;  geleneksel NOTAM metninin bilgisayarlar tarafından 

anlaşılır ve yorumlanabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü kapsamlı 

bir projedir. Sıklıkla dile getirildiği üzere, fazla zaman almasından dolayı pilot, dispatcher vb. 

kullanıcılar, verilen brifingin veya Uçuş Öncesi Bilgi Bülteninin kısa ve öz olmasını 

istemektedir. Bu proje, EUROCONTROL ve FAA arasındaki işbirliği ile geliştirilmiştir. Amaç 

geleneksel NOTAM’ın ötesine geçebilmektir 

 
Ortak bir Dijital NOTAM formatının oluşturulması ve bu NOTAM’ların kokpitte 

monitöre yansıması varolan eksiklikleri ve sorunları giderecek, uçuşla ilgili olmayan NOTAM 
sayısını azaltacak, zaman kaybını önleyecek, kullanılan kağıt miktarını ve veri toplama 
maliyetlerini düşürecek, asıl amaç olan uçuş güvenliğini artıracak ve kullanıcılara kusursuz bir 
NOTAM kullanımı sunacaktır. 
 

 
Dijital NOTAM’ın kapsamı:  
 

 Hava Sahası ve yollar  
 

 Seyrüsefer yardımcı cihazları  
 

 Havalimanı ( RWY ve TWY dahil)  
 

 Manialar  
 

 SNOWTAM vb. 

Dijital NOTAM herhangi bir havacılık 

kolaylığı, hizmeti veya prosedüründeki 

herhangi bir tesis etme, şartlarında 

meydana gelen değişiklik yada tehlikeler 

konusundaki bilginin;  uçuş operasyonu 

ile ilgili personel tarafından kullanılan 

otomatik ekipmanlar ve sistemler için 

duyurulması işlevini yürütecektir.  



 

 

 
 

Dolayısıyla Dijital NOTAM sayesinde havacılık verileri, hem metinsel hem de görsel 
olarak aynı anda görülebileceğinden, uçuşun emniyetli bir şekilde yapılması sağlanacaktır. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dijital havacılık verilerinin grafiksel ve 

görsel olarak kullanıcıların hizmetine 

sunulması, yanlış veya eksik yazılmış 

metinsel NOTAM açısından riski ortadan 

kaldıracaktır. 

*Kapalı TWY kırmızı olarak görünmektedir. 

 Dijital NOTAM kullanıldığında; pilot, ATC, 

dispatcher vb. kullanıcılar metinsel, grafiksel 

ve görsel  olarak  pistin kapalı olduğunu net 

olarak görebilecekler. Bu örnekte de olduğu 

gibi pistin kapalı olduğunu kırmızı renkli 

XXXXX işaretlerden anlıyoruz. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Yandaki resimde de görüldüğü üzere; 

Uçuş Öncesi Bilgi Bülteninde (PIB) 

NOTAM’lı alan hem metinsel hem de 

görsel olarak bir arada kullanıcıların 

hizmetine sunulacaktır.  

 

EFB’de uçağın 09/27 pistine inmiş 

olduğu ve 11/29 pistinin ise kapalı 

olduğu görülmektedir. 

 (11/29 pisti kırmızı renklidir) 

*Electronic Flight Bag (EFB) 



 
 

 

 

 

 
 

Almanya/Bremen Havalimanında(EDDW): 09/27 pistinde frenleme ölçümü 4/4/4 (4-orta/iyi 
demektir);  05/23 pistinde ise yüzey şekilleri güvenilir bir ölçüme izin vermiyor (9/9/9) 

NOTAM’lanmış hava sahası belirlenmiş. 

Kullanıcılar kolaylıkla NOTAM’lanmış 

sahayı görerek zaman kaybına 

uğramadan uçuş güvenliğini maximize 

ederek uçuşa yön verirler. Dolayısıyla 

dijital veri metinsel veriye göre daha net, 

daha kesin olup, ve ayrıca sistem 

tarafından otomatik olarak, kullanıcı 

tarafından görsel olarak doğrulanabilir, 

onaylanabilir niteliğe sahiptir. 

 



 
*VFR şartlar kapsamında hava sahası aktivitelerini gösteren harita* 
 
 

 
 
Dijital NOTAM’ın özellikleri: 
 

 Jeo-referanslılık  - Bilgiler chartlar üzerinde otomatik olarak çizilebilir 
 

 Geçicilik - Geçerli zaman bilgisayar tarafından yorumlanabilir 
 

 Statik veriye bağlı oluşu– Değişikliklerin, esas bilgileri referans alması  
 

 Dönüştürülebilir oluşu– Bilgi, hali hazırda kullanılan NOTAM formatı da dahil olmak 
üzere her hangi bir metinsel, grafiksel ve görsel ürüne dönüştürülebilir. 
 

 Sorgulanabilir oluşu -Bilgisayar sistemi, kullanıcı kriterlerine odaklı olarak belirlenmiş 
ve bu kapsamda en son güncellemeler doğrultusunda karmaşık sorgulamalar için de 
kullanılabilir. 
 

 Elektronik olarak dağıtılabilir oluşu -Bilgiler -manual müdahele olmadan- doğrudan 
diğer bilgisayar sistemlerine iletilebilir. 

 
 

 

 

 

 



Dijital NOTAM’ın faydaları: 
 

 Veriler metinsel, grafiksel ve görsel olarak yansıyacak  
 

  Uçuşla ilgi olmayan NOTAM sayısı azalacak  
 

  Zaman kaybı önlenecek  
 

  Kağıt miktarı ve veri toplama maliyeti azalacak  
 

  Uçuş güvenliği artacak 
 

 Veriler sistem tarafından otomatik olarak doğrulanabilecek, onaylanabilecek 
 

 Veriler kullanıcılar tarafından görsel olarak doğrulanabilir, onaylanabilecek 
 

 Kağıda dayalı veriye göre, daha okunaklı ve açık olacaktır. 
 

 Dijital NOTAM sayesinde veri kalitesi artacak 
 

 Uçuş Öncesi Bilgi Bülteni (PIB) kısa ve öz olacak. 
 

 Verilerin  filtrelenmesi özelliğini olacak 
 

 Verilerin hem içeriği  hem de formatı  standart bir yapıya sahip olacak. 
 

 Yazım hatası riski ortadan kalkacak. 

 

 

Dijital NOTAM, geçici ve anlık olarak güncellenecek havacılık bilgisinin bilgisayarlar 
tarafından görsel hale getirilerek kullanılabilmesini ve hızla erişilebilmesini sağlayacaktır. 
Böylece, Hava Trafik Yönetim Sistemlerinin  (ATM) güvenliği, etkinliği artacak ve kapasite 
artışı sağlanacaktır. 

 

 
DİJİTAL NOTAM’IN UYGULANMASI 

 
2012 yılı itibariyle EAD üzerinden Dijital NOTAM uygulaması başladı.  
Dijital NOTAM için, AXIM (Havacılık Bilgisi Değişim Modeli)  5.1. formatı kullanılacaktır. 
 
2012 – 2014  
•Hizmet sağlayıcılar ve son kullanıcılar Dijital NOTAM’ı aşama aşama yerde (ground) 
kullanabilecekler.  
 
2015 – 2018  
• Hizmet sağlayıcılar ve son kullanıcılar Dijital NOTAM’ı yerde tam olarak, havada (air) ise 
aşama aşama kullanabilecekler.  
 
 



 
AIXM (Havacılık Bilgisi Değişim Modeli) 

AIXM (Havacılık Bilgisi Değişim Modeli); havacılık bilgi/verilerinin dağıtımı ve 

yönetimini gerçekleştirmek amacıyla  Havacılık Bilgi Yönetimi için gerekli tüm gereksinimleri 

yerine getirmek amacıyla tasarlanmış ve uygulamaya konulmuş bir modeldir. Yani havacılık 

verisinin dijital formatta kodlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıs 

bir sistemdir. 

 
XML (Extensible Markup Language) 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
AIXM VERSİYONLARI: 
AIXM 3.3- günümüzde EAD tarafından kullanılmaktadır 
AIXM 4.5- günümüzde EAD tarafından kullanılmaktadır 
AIXM 5.0 
AIXM 5.1  
AIXM 5.2 

AIXM ile geleneksel NOTAM’ın kodlanarak 
dijital formatta yayınlanmasıyla bilgisayarların 
havacılık verisini yorumlayabilmesi için, XML 
(Extensible Markup Language) adıyla özel bir 
dil geliştirildi. Bu sistemde her bir durum, her 
bir özellik ve olası şartlar özel kodlar 
tarafından tanımlanmaya ihtiyaç duymaktadır. 
 
 


