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Taslağın Adı Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans Ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07) 

Görüş Bildiren Kurum / İşletme / Şahıs  Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme  

 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Personeli; 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.  

 

EASA (Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı) adına 31 Temmuz 2013 tarihinde hazırlanmış olan “Study on safety-related and safety-critical functions and 

related jobs in ATM/ANS D7:Final Report (ECORYS Study)” adlı çalışmada uçuş emniyeti açısından kritik (hayati) önem arz  eden bir fonksiyonu yerine 

getiren meslek grubu olarak değerlendirilen AIM/AIS Personelinin; lisans ve derecelendirme sınavlarına tabi tutularak operasyonel alanda çalıştırılması 

gerekmektedir. ICAO, “ICAO MID Region MIDANPIRG/11” ve “ICAO Assembly-38th Session 24 September to 4 October 2013” toplantı sonuç raporlarında 

AIM personelinin lisans ve derecelendirme yönetim 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 sisteminde uçuş emniyeti açısından vazgeçilmez bir nitelik taşıyan ve dijital AIM konsepti kapsamında doğru havacılık bilgisini doğru yerde 

ve doğru zamanda kusursuz ve kesintisiz bir şekilde tüm kullanıcılara sunan ve sunacak olan AIM Personelinin; Romanya, Slovenya, İran, Endonezya, Çin 

Halk Cumhuriyeti, Japonya vb. devletlerde olduğu gibi ülkemizde de profesyonelliğin ve uzmanlığın bir gereği olarak lisans ve derecelendirme yönetim 

sistemine dahil edilmesi kapsamında başlatılan hukuki çalışma (Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY65-07) 

Taslağı)  tüm AIM camiası nezdinde memnuniyetle karşılanmıştır. 

Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği (TAIMA) olarak bizim söz konusu “Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği 

(SHY65-07)” taslak çalışması kapsamındaki değişiklik taleplerimizi içeren görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır. 



 

MEVZUAT GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU 

 

Doküman No: SHGM.SDE.52217814.FR.05   Revizyon No – Tarihi: 01 – 10/07/2014            2 / 16 
 

 

 

Taslak Maddesi Yeni Metin Teklifi Görüş ve Değerlendirme 

 MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Hava 

Sahası içerisinde Havacılık Bilgi Yönetim 

Hizmetlerinin ulusal ihtiyaçlar ve ICAO, ECAC ve 

EUROCONTROL  gibi uluslararası sivil havacılık 

kuruluşlarının mevzuatı doğrultusunda yürüten, 

Havacılık Bilgi Yönetimi personeline lisans ve 

derece verilmesi, bunların yenilenmesi, askıya 

alınması veya süreli/süresiz olarak iptal edilmesine 

ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Hava 

Sahası içerisinde Havacılık Bilgi Yönetim 

Hizmetlerinin  ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar ve 

ICAO, ECAC ve EUROCONTROL gibi uluslararası 

sivil havacılık kuruluşlarının mevzuatıları 

doğrultusunda Türkiye Hava Sahası, havalimanı ve 

havaalanlarında yürüten,  Havacılık Bilgi Yönetimi 

(AIM) personelinein sahip olması gereken sağlık, 

eğitim ve uzmanlık şartlarının belirlenmesi, lisans ve 

derecelerinin verilmesi, bunların  yenilenmesi, 

bunların muhafaza edilmesi, süreli olarak askıya 

alınması veya süreli/süresiz olarak  iptal edilmesine  

ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır.   

-Bu Yönetmelikte AIM personelinin sahip 

olması gereken sağlık, eğitim, yeterlilik vb. 

şartlar açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla  

“Madde 1 Amaç” bölümünde de bu 

hususlardan kısaca bahsetmek gerekmektedir. 

-AIM Hizmeti; Türkiye Hava Sahası, 

havalimanı ve havaalanlarında AIM personeli 

tarafından sağlandığından dolayı “….Türkiye 

Hava Sahası, havalimanı ve 

havaalanlarında…” ifadesinin eklenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca söz konusu 

ifade SHY-ATSEP Lisans Yönetmeliği Madde 

1’de ve SHY 65-01 ATC Personeli Lisans ve 

Derecelendirme Yönetmeliği Madde 1’de yer 

almaktadır.  

-AIM Hizmeti hem ulusal hem de uluslararası 

ölçekte sağlanan bir hizmet niteliği 

taşımaktadır. 

-Lisans ve dereceler süreli olarak askıya 

alınabilir ve iptal edilebilir.  

Biçimlendirilmiş Tablo
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 MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 ç) 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, 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 ç) AIM hizmeti: Ulusal ve Uuluslararası hava 

seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve etkinliğini 

artırmak için ihtiyaç duyulan havacılık bilgi/verilerini 

ve haberleşme akışını sağlamak amacıyla AIM 

personelince verilen hizmeti, 

-AIM Hizmeti, hem ulusal hem de uluslararası 

ölçekte sağlanan bir hizmet niteliği 

taşıdığından dolayı “..ulusal ..” ifadesinin de 

eklenmesi gerekmektedir. 

 

 MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik Türkiye hava sahası 

içerisinde Havacılık Bilgi Yönetim Hizmetlerinde 

görev yapan tüm AIM personelini, Genel 

Müdürlüğü, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları 

kapsar. 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik Türkiye hava sahası,  

havalimanı ve havaalanlarında içerisinde  hava 

seyrüseferinin emniyet, düzen, kalite ve etkinliğini 

artırmak için ihtiyaç duyulan havacılık bilgi/verilerini 

ve haberleşme akışını sağlayan Havacılık Bilgi 

Yönetim Hizmetlerinde görev yapan  Havacılık Bilgi 

Yönetimi tüm (AIM) personelini, Genel Müdürlüğü, 

DHMİ ve diğer hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarını 

kapsar. 

-“Madde 2 Kapsam” bölümünde AIM 

hizmetinin kısaca tanımının yapılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. İleriki yıllarda hava 

seyrüsefer hizmeti sağlayacak özel şirketler 

kurulsa bile kamu kurumu niteliği taşıyan 

DHMİ ile aynı statüde değerlendirilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 
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MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 ı) AIS/MAP birimi: Havacılık bilgi/verilerinin ve 

haritalarının, ICAO’nun yayınladığı Ek–4, Ek–15, 

Doküman 8126 ve Doküman 8697’de yer alan usul 

ve esaslar çerçevesinde hazırlanması ve kullanıma 

sunulması hizmetinin yürütüldüğü ve sadece hava 

seyrüsefer hizmet sağlayıcısı merkez AIM Şube 

Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş AIM birimini, 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 ı) AIS/MAP birimi: Havacılık bilgi/verilerinin ve 

haritalarının, ICAO’nun yayınladığı Ek–4, Ek–15, 

Doküman 8126 ve Doküman 8697’de yer alan usul 

ve esaslar çerçevesinde hazırlanması ve kullanıma 

sunulması hizmetinin yürütüldüğü ve sadece hava 

seyrüsefer hizmet sağlayıcısı  DHMİ mMerkez AIM 

Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş AIM 

birimini 

-AIS/MAP hizmeti sadece DHMİ tarafından 

sağlanmaktadır.  

-ICAO üye bir çok ülkede AIS/MAP hizmeti 

kamu kurumu niteliği taşıyan hava seyrüsefer 

hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından 

yürütülmektedir. 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 o) DHMİ: Türkiye Hava Sahası içinde AIM hizmeti 

sağlamaktan sorumlu kamu kuruluşu olan Devlet 

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 o) DHMİ: Türkiye Hava Sahası ve havalimanlarında 

içinde  AIM hizmetinin yürütülmesinden sorumlu 

olan, tek hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı niteliği 

taşıyan ve  sağlamaktan sorumlu  kamu kuruluşu 

statüsünde olan  bulunan Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğünü, 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. Dolayısıyla DHMİ’yi 

tanımlarken bu husustan da bahsetmek 

gerektiği düşünülmektedir. 

 

 

Biçimlendirilmiş Tablo
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MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 p) FIC: Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti sağlamak üzere 

kurulmuş ve Türkiye hava sahasını ve/veya 

havalimanlarını kullanmak suretiyle IFR/VFR olarak 

gerçekleştirilen GAT kapsamındaki tüm uçuşların 

verilen permi ve sunulan uçuş planlarına 

uygunluğunun takibi, gerektiğinde Genel Müdürlük 

adına permi verilmesi ile hava kurtarma 

hizmetlerinin  koordine edilmesinden sorumlu AIM 

personelinin çalıştığı Hava Seyrüsefer Hizmet 

Sağlayıcı Kuruluştaki Uçuş Bilgi Merkezi birimini, 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 p) FIC: Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti sağlamak üzere 

kurulmuş ve Türkiye hava sahasını ve/veya 

havalimanlarını kullanmak suretiyle IFR/VFR olarak 

gerçekleştirilen GAT kapsamındaki tüm uçuşların 

verilen permi ve sunulan uçuş planlarına 

uygunluğunun takibi, gerektiğinde Genel Müdürlük 

adına permi verilmesi ile hava kurtarma 

hizmetlerinin  koordine edilmesinden sorumlu AIM 

personelinin çalıştığı Hava Seyrüsefer Hizmet 

Sağlayıcı Kuruluştaki  DHMİ bünyesinde yer alan 

Uçuş Bilgi Merkezi birimini, 

-FIC Üniteleri, ICAO üye birçok ülkede kamu 

kurumu niteliği taşıyan  Hava Seyrüsefer 

Hizmet Sağlayıcı kuruluşların bünyesinde 

bulunmaktadır.  

-Ülkemizde de aynı şekilde FIC Üniteleri (2 

tane)  DHMİ bünyesinde bulunmaktadır.  

-Dolayısıyla “…Hava Seyrüsefer Hizmet 

Sağlayıcı Kuruluştaki…” ifadesi yerine 

“…DHMİ bünyesinde yer alan…” ifadesinin 

eklenmesi gerekmektedir. 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 ş) Haberleşme merkezi: Uçuş Emniyet Mesajları ve 

verilerinin ilgili otoriteler ve adresler arasında 

aktarılması, işlenmesi ve takibi işlemlerinin 

yürütüldüğü AIM birimini,                                           

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

 ş) Haberleşme merkezi: Uçuş Emniyet Mesajları 

(ATS Mesajları) ve verilerinin ilgili otoriteler ve 

adresler arasında aktarılması, işlenmesi ve takibi 

işlemlerinin yürütüldüğü AIM birimini, 

-ICAO  Doc 4444 dokümanında “ATS 

Mesajları” ifadesi yer almaktadır. 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

t) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı: Hava seyrüsefer 

hizmetlerini sağlamaktan sorumlu kuruluşları ve 

işletmeleri, 

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma 

ve tanımlardan; 

t) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı: Hava seyrüsefer 

hizmetlerini sağlamaktan sorumlu kuruluşları  kamu 

kurumu statüsünde olan DHMİ ve özel işletmeleri, 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. İleriki yıllarda hava 

seyrüsefer hizmeti sağlayacak özel şirketler 

kurulsa bile kamu kurumu niteliği taşıyan 

DHMİ ile aynı statüde değerlendirilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 
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 MADDE 5- (1) Genel Müdürlük, hava seyrüsefer 

hizmet sağlayıcıların AIM personelinin seçimi, 

eğitimi, lisans ve derecelerinin verilmesi ve 

kayıtların muhafazası işlemlerinin bu Yönetmelikte 

yer alan düzenlemelere uygunluğuna ilişkin gerekli 

denetimleri tarafsız ve şeffaf bir şekilde yapar. 

MADDE 5- (1)  Genel Müdürlük, DHMİ ve diğer 

hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının AIM 

personelinin seçimi, eğitimi, mesleki yeterliliği, 

lisans ve derecelerinin verilmesi, yenilenmesi, süreli 

olarak askıya alınması veya iptali ve kayıtların 

muhafazası işlemlerinin bu Yönetmelikte yer alan 

düzenlemelere uygunluğuna ilişkin gerekli 

denetimleri tarafsız ve şeffaf bir şekilde yapar. 

-“… yenilenmesi, süreli olarak askıya alınması 

veya iptal edilmesi..” ifadelerinin de bu 

maddeye eklenmesi gerekmektedir.  

-“…mesleki yeterliliği…” ifadesinin de 

eklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

MADDE 10 –(1) Genel Müdürlük, hava seyrüsefer 

hizmet sağlayıcı kuruluşların AIM birimlerinde 

görevlendirilmiş bulunan AIM personelinin lisansını, 

14 üncü madde doğrultusunda süreli olarak askıya 

alır veya süresiz olarak iptal eder. 

MADDE 10 –(1) Genel Müdürlük, DHMİ ve diğer 

hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşların AIM 

birimlerinde görevlendirilmiş bulunan AIM 

personelinin lisansını, 14 üncü madde doğrultusunda 

süreli olarak askıya alır veya süresiz olarak iptal eder. 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. İleriki yıllarda hava 

seyrüsefer hizmeti sağlayacak özel şirketler 

kurulsa bile kamu kurumu niteliği taşıyan 

DHMİ ile aynı statüde değerlendirilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

-“İptal etme” söz konusu ise “süreli veya 

süresiz” ifadelerinin kullanılmaması gerektiği 

düşünülmektedir. 

MADDE 11- (2) Temel AIM eğitimini başarı ile 

tamamlayarak AIM lisans sınavına girecekler için 

Genel Müdürlükten sınav talebi bulunmaktan 

sorumludur. 

MADDE 11- (2) Temel AIM eEğitimini başarı ile 

tamamlayarak AIM lisans sınavına girecekler için 

Genel Müdürlükten sınav talebinde bulunmaktan 

sorumludur. 

-“..sınav talebi..” ifadesi yerine “… sınav 

talebinde..”  ifadesinin eklenmesi durumunda 

cümledeki anlam bütünlüğü tam olarak 

sağlanmış olur. 
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MADDE 12- (2) Bu Yönetmelik kapsamında, 

personelin Mesleki Temel Eğitimine ilişkin usul ve 

esaslar, eğitim müfredatı, eğitim süresi, eğitmen ve 

kursiyerlerin yetki ve sorumlulukları ile eğitim 

sürecinde veya bitiminde yapılacak ölçme ve 

değerlendirme usul ve esasları, nezaretinde çalışılan 

derece sahibi personelin yetki ve  sorumlulukları ile 

işbaşı eğitimi gibi diğer hususlar Genel Müdürlük 

tarafından düzenleme altına alınır. Eğitime ilişkin 

yeterlilik için Genel Müdürlüğün onayı alınır. 

MADDE 12- (2) Bu Yönetmelik kapsamında, 

personelin Mesleki Temel Eğitimine ilişkin usul ve 

esaslar, eğitim müfredatı, eğitim süresi, eğitmen ve 

kursiyerlerin yetki ve sorumlulukları ile eğitim 

sürecinde veya bitiminde yapılacak ölçme ve 

değerlendirme usul  ve esasları, nezaretinde çalışılan 

derece sahibi personelin yetki ve sorumlulukları ile 

işbaşı eğitimi gibi diğer hususlar uluslararası 

standartlar göz önünde bulundurularak Genel 

Müdürlük tarafından düzenleme altına alınır. Eğitime 

ilişkin yeterlilik için Genel Müdürlüğün onayı alınır. 

-AIM Hizmeti kapsamında yer alan eğitim 

konularının, uluslararası standartlar  göz 

önünde bulundurularak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

-Söz konusu ifade, SHY 65-01 ATC Personeli 

Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği Madde 

8’de de yer almaktadır. 

MADDE 14-(1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılar, 

AIM lisanslı personelin; 

c) Görevin ifasına yönelik olarak ihmalkârlık, 

sorumsuzluk, dikkatsizlik ve/veya mesleki kusur 

sonucu can ve mal emniyetinin ihlal edildiğinin 

komisyonca tespit edilmesi durumlarında kişinin 

hizmete devam etmesine izin vermez. 

MADDE 14-(1) DHMİ ve diğer Hhava seyrüsefer 

hizmet sağlayıcıları, AIM lisanslı personelin; 

c) Görevin ifasına yönelik olarak ihmalkârlık, 

sorumsuzluk, dikkatsizlik ve/veya mesleki kusur 

sonucu can ve mal emniyetinin ihlal edildiğinin veya 

kaza-kırıma sebebiyet verildiğinin komisyonca tespit 

edilmesi durumlarında kişinin hizmete devam 

etmesine izin vermez. 

-Bu madde yer alan “.. can ve mal emniyetinin 

ihlali..” ifadesinin yanına “…veya kaza-kırıma 

sebebiyet verildiğinin..” ifadesinin de 

eklenmesi durumunda anlam bütünlüğü tam 

olarak sağlanmış olur. 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. İleriki yıllarda hava 

seyrüsefer hizmeti sağlayacak özel şirketler 

kurulsa bile kamu kurumu niteliği taşıyan 

DHMİ ile aynı statüde değerlendirilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

MADDE 14- (2) Bu maddenin birinci fıkrasının 

(a),(b),(c) bentlerinde belirtilen durumlarda hava 

seyrüsefer hizmet sağlayıcılar, gerekli belgeler ile 

Genel Müdürlüğe başvurarak kişinin haiz olduğu 

AIM lisansının süreli veya süresiz olarak iptal 

MADDE 14- (2) Bu maddenin birinci fıkrasının 

(a),(b),(c) bentlerinde belirtilen durumlarda  DHMİ 

ve diğer hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, gerekli 

belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurarak kişinin haiz 

olduğu AIM lisansının süreli olarak askıya alınmasını 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. İleriki yıllarda hava 

seyrüsefer hizmeti sağlayacak özel şirketler 

kurulsa bile kamu kurumu niteliği taşıyan 

DHMİ ile aynı statüde değerlendirilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 
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edilmesini talep eder. veya süresiz olarak iptal edilmesini talep eder. -Lisansın süreli olarak askıya alınması veya 

iptali söz konusu olur. 

MADDE 17-(1) Stajyer AIM Memuru adaylarında 

aranılan şartlar; 

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl 

hastalığı bulunmamak, 

MADDE 17-(1) Stajyer AIM Memuru adaylarında 

aranılan şartlar; 

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl 

hastalığı bulunmamak,, görme, işitme ve hareket 

kabiliyeti kaybı bulunmamak,  

veya 

f)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir 

sağlık durumunun olmadığını tam teşekküllü 

hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile 

belgelemek, 

-AIM Hizmetinin sağlanması kapsamında AIM 

personeli için sağlık şartı olarak sadece akıl 

hastalığı bulunmamak şartını belirlemek 

yetersiz olur.Çünkü AIM personelinin 

öncelikli amacı hava seyrüsefer sisteminde 

uçuş emniyetini en üst seviyede tutarak hizmet 

sağlamaktır. Görme ve işitme özürlü veya 

hareket kabiliyeti olmayan veya devamlı bir 

sağlık sıkıntısı olan bir insanın AIM hizmetini 

başarılı bir şekilde sağlaması mümkün 

değildir. 

-Bir çok kamu kurumu personel alımında 

“görevini yapmasına engel bir sağlık 

durumunun olmaması” şartını ön koşul olarak 

belirlemektedir. 

Örnek : SHY ATSEP Lisans Yönetmeliği 

Madde 17’de  “ATSEP Lisansı almak için 

başvuracak personelin, görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek bir durumu 

olmadığını tam teşekküllü hastanelerden 

alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemesi 

gerekir.” ifadesi yer almaktadır. 
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MADDE 17-(1) Stajyer AIM Memuru adaylarında 

aranılan şartlar; 

g) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden 

KPDS veya YDS sınavlarından en az ‘D’ düzeyinde 

veya ÖSYM tarafından belirlenmiş ve denkliği kabul 

edilmiş diğer sınavlardan KPDS veya YDS 

sınavından en az ‘D’ düzeyine denk puan aldığını 

belgelemek. 

MADDE 17-(1) Stajyer AIM Memuru adaylarında 

aranılan şartlar; 

g) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden 

KPDS veya YDS sınavlarından en az ‘D’  ‘C’ 

düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenmiş ve 

denkliği kabul edilmiş diğer sınavlardan KPDS veya 

YDS sınavından en az ‘D’  ‘C’ düzeyine denk puan 

aldığını belgelemek. 

-Stajyer AIM Memuru adayı için İngilizce dil 

seviyesi olarak en az “D” düzeyi şartını 

belirlemenin yetersiz olacağı düşünülmektedir. 

Çünkü;  

-ICAO AIS-AIMSG tarafından 27 Nisan-01 

Mayıs 2015 tarihleri arasında Montreal’de 

gerçekleştirilen 11. Toplantının sonuç 

raporunda (AIS-AIMSG/11-SoD), ICAO 

Annex-15 Bölüm 1 dokümanına eklenmesi 

düşünülen AIM/AIS personeli için gerekli olan 

İngilizce dil seviye şartı kapsamındaki ifade 

aşağıda yer almaktadır: 

“An aeronautical information service provider 

shall ensure that AIS staff speak and 

understand the English language to a level 4 

of the ICAO rating scale.” 

- 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. Söz konusu 

AIM Uzmanı alımında iyi derece İngilizce 

bilmek şartı yer almaktadır.  

- “iyi derece İngilizce bilmek” veya “English 

language to a level 4 of the ICAO rating scale” 
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şartları en az “C” düzeyinde İngilizce dil 

şartını karşılamaktadır. 

-Dolayısıyla AIM Personelinin, AIM 

Hizmetini başarılı bir şekilde yerine 

getirebilmesi için  en az “C” seviyesinde 

İngilizce dil şartına sahip olması 

gerekmektedir. 

MADDE 17- (3) DHMİ dışında diğer hava 

seyrüsefer hizmet sağlayıcılar tarafından istihdam 

edilecek AIM personeli seçiminde (b), (d) ve (g) 

bendi hariç olmak üzere diğer bentlerde yazan şartlar 

aranır. 

MADDE 17- (3) DHMİ dışında diğer hava seyrüsefer 

hizmet sağlayıcılar tarafından istihdam edilecek AIM 

personeli seçiminde (b), (d) ve (g) bendi hariç olmak 

üzere diğer bentlerde yazan şartlar aranır. Ancak bu 

şekilde istihdam edilecek AIM personelinin İngilizce 

lisanına vakıf olması şartı aranır. 

Türk Hava Sahası dahilinde yürütülen 

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmetinde 

yeknesaklığın sağlanması açısından DHMİ 

dışındaki hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılar 

tarafından yapılacak AIM personeli alımında 

da İngilizce lisanına vakıf olma şartının 

aranmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

MADDE 18- (1) Stajyer AIM memuru olarak 

istihdam edilenler hava seyrüsefer hizmet 

sağlayıcılar tarafından düzenlenen AIM Mesleki 

Temel Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamaları ve 

kurs bitimindeki İş Başı Eğitimini takiben girecekleri 

lisans sınavında başarılı olmaları halinde “AIM 

Lisansı” almaya hak kazanırlar. Lisansını alan hava 

seyrüsefer hizmet sağlayıcılar sağlayıcıların 

personelinin istihdamları “Asistan AIM memuru’’ 

unvanı ile yapılır. 

MADDE 18- (1) Stajyer AIM memuru olarak 

istihdam edilenler DHMİ  hava seyrüsefer hizmet 

sağlayıcılar tarafından düzenlenen AIM Mesleki 

Temel Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamaları ve 

kurs bitimindeki İş Başı Eğitimini takiben girecekleri 

lisans sınavında başarılı olmaları halinde “AIM 

Lisansı” almaya hak kazanırlar. Lisansını alan AIM 

Personeli, DHMİ ve diğer hava seyrüsefer hizmet 

sağlayıcıları tarafından  sağlayıcıların personelinin 

istihdamları  “Asistan AIM mMemuru’’ unvanı ile 

istihdam edilir. yapılır. 

- AIM Mesleki Temel Eğitim Kursları 

halihazırda DHMİ tarafından sağlanmaktadır.  

-Son cümlede “sağlayıcılar sağlayıcıların” 

kelimeleri yan yana gelerek söz konusu 

cümlenin anlamını bozmuştur. 

-Dolayısıyla son cümle “ Lisansını alan AIM 

personeli, DHMİ ve diğer hava seyrüsefer 

hizmet sağlayıcıları tarafından “Asistan AIM 

Memuru” unvanı ile istihdam edilir.”  şeklinde 

olmalıdır.  
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MADDE 20- (4) Komisyon üye tam sayısı ile 

toplanır. Komisyonda oylama ile karar alınması 

gereken haller de çekimser oy kullanılamaz. Oyların 

eşit olması durumunda Başkanın verdiği oy 

MADDE 20- (4) Komisyon üye tam sayısı ile 

toplanır. Komisyonda oylama ile karar alınması 

gereken haller de çekimser oy kullanılamaz. Oyların 

eşit olması durumunda Başkanın verdiği oy yönünde 

çoğunluk sağlanmış sayılır. 

-Son cümle eksik bırakılmıştır.   

-Dolayısıyla son cümleye “…yönünde 

çoğunluk sağlanmış sayılır.” ifadesinin 

eklenmesi uygun görülmüştür. 

 

MADDE 25 - (1) DHMİ tarafından en az üç üyeden 

oluşan AIM derece edinme sınav komisyonu kurulur. 

Genel Müdürlük gerek görmesi halinde personelini, 

derece yenileme sınav komisyonlarına üye olarak 

atayabilir. 

b) İlk defa derece alınması amacıyla gerçekleştirilen 

sınavlar, mahallinde yazılı olarak yapılır ve başarılı 

olanlara hak ettikleri dereceler lisanslarına işlenerek 

verilir. 

 

MADDE 25 - (1) DHMİ tarafından en az üç üyeden 

oluşan AIM derece edinme sınav komisyonu kurulur. 

Genel Müdürlük gerek görmesi halinde personelini, 

derece yenileme sınav komisyonlarına üye olarak 

atayabilir. 

b) İlk defa derece alınması veya derecelerin 

yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilen sınavlar, 

mahallinde yazılı olarak veya elektronik ortamda 

yapılır ve başarılı olanlara hak ettikleri dereceler 

lisanslarına işlenerek verilir. 

-İlk defa derece alınması durumunda sınavların 

nasıl yapılacağından bahsedilmesine rağmen, 

derece yenileme sınavlarının ise nasıl 

yapılacağı hususu belirtilmemiştir. 

-Madde 26-(1)’de lisans ve derece sınavlarının 

yazılı olarak veya elektronik ortamda 

yapılacağından bahsedilmektedir.  

-Madde 26-(1)’e uyumlu olması amacıyla 

Madde 25-(1) b) bendine de “…veya 

elektronik ortamda….” ifadesinin eklenmesi 

gerekmektedir. 

Biçimlendirilmiş: Sağ:  0 cm, Aralık
Önce:  Otomatik, Sonra:  Otomatik,
Satır aralığı:  En az 12 nk, Tek kalan
satırları önle, Asılı noktalama işaretlerine
izin ver, Latin ve Asya karakterleri
arasındaki boşluğu ayarla, Asya
karakterleriyle sayıları arasındaki
boşluğu ayarla
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MADDE 25-(2) Derecelerin düşürülmesine ilişkin 27 

inci maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi 

durumu hariç olmak üzere daha önce alınmış olan 

derecelerin geçerlilik süresi azami 3 yıl olup, hava 

seyrüsefer hizmet sağlayıcılar tarafından lüzumu 

halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi kaydıyla en 

fazla 120 gün uzatılabilir 

MADDE 25-(2) Derecelerin düşürülmesine ilişkin 27 

inci maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi 

durumu hariç olmak üzere daha önce alınmış olan 

derecelerin geçerlilik süresi azami  3 (üç) yıldır. olup, 

hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılar tarafından 

lüzumu halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi 

kaydıyla en fazla 120 gün uzatılabilir 

-Madde 19-(2)’de sağlık raporlarının 3 (üç) 

yılda bir yenileceği ifade edilmektedir. 

-Sağlık raporlarının geçerlilik süresine uygun 

olarak derece yenileme sınavlarının da 3 (üç) 

yılda bir yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. Bu sürenin uzatılmasına 

gerek bulunmamaktadır. 

-Gerekli hallerde 3 (üç) yıllık sürenin 

uzatılabileceği ifade edilmektedir. Ancak  

gerekli hallerin (lüzum hali) ne olduğu açıkça 

belirtilmemektedir.  

MADDE 25-(3) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılar 

tarafından yapılan eğitim ve AIM Hizmetleri ile ilgili 

diğer geçici görevlendirmeler dışında, kesintisiz 

olarak 180 günden fazla aktif AIM hizmetinden uzak 

kalan AIM personelinin dereceleri iptal edilir ve 

yeniden tazeleme eğitimine alınır, devamında da 

derece yenileme sınavına alınırlar. 

MADDE 25-(3) DHMİ ve diğer Hhava seyrüsefer 

hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan eğitim ve AIM 

Hizmetleri ile ilgili diğer geçici görevlendirmeler 

dışında, kesintisiz olarak 180 günden fazla aktif AIM 

hizmetinden uzak kalan AIM personelinin dereceleri 

iptal edilir  düşer ve yeniden tazeleme eğitimine 

alınır, devamında da derece yenileme sınavına 

alınırlar. tabi tutulurlar. 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. İleriki yıllarda hava 

seyrüsefer hizmeti sağlayacak özel şirketler 

kurulsa bile kamu kurumu niteliği taşıyan 

DHMİ ile aynı statüde değerlendirilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

-Derecelerin iptali değil, düşmesi söz konusu 

olur. 

Derecelerin iptali 

MADDE 27 

Derecelerin iptali düşürülmesi 

MADDE 27 

-Derecelerin iptali değil, düşmesi söz konusu 

olur. 

Biçimlendirilmiş Tablo
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MADDE 27 - (1) AIM personelinin görevin ifasına 

yönelik olarak ihmalkârlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik 

veya mesleki kusuru sonucu can ve mal emniyetinin 

tehlikeye atıldığı ve/veya ihlal edildiğinin müşahede 

edildiği durumlarda Genel Müdürlük ve DHMİ olası 

müsebbip/müsebbipleri ile birlikte durum/hadiseden 

resmi yazı ile haberdar edilir. 

MADDE 27 - (1) AIM personelinin görevin ifasına 

yönelik olarak ihmalkârlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik 

veya mesleki kusuru sonucu can ve mal emniyetinin 

tehlikeye atıldığı ve/veya ihlal edildiğinin veya kaza-

kırıma sebebiyet verildiğinin müşahede edildiği 

durumlarda Genel Müdürlük ve DHMİ olası 

müsebbip/müsebbipleri ile  birlikte durum/hadiseden 

resmi yazı ile haberdar edilir. 

-Bu madde yer alan “..can ve mal emniyetinin 

ihlali…” ifadesinin yanına “..veya kaza-kırıma 

sebebiyet verildiğinin…” ifadesinin de 

eklenmesi durumunda anlam bütünlüğü tam 

olarak sağlanmış olur. 

MADDE 27- (2) DHMİ merkez birimi AIM şube 

müdürlüğünde mesleği fiilen yürüten ve Başkanı 

DHMİ merkez birimi AIM şube müdürü olmak üzere 

DHMİ Hava Seyrüsefer Daire Başkanı onayı ile 

oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından 

sebep olunan olay/durum  incelenerek düzenlenecek 

bir raporla sonuçlandırılır ve Genel Müdürlük olayın 

sonucu hakkında bilgilendirilir. Can ve mal 

emniyetinin tehlikeye atıldığının iş bu komisyonca 

tespit edildiği durumlarda ilgili AIM Personelinin 

kusurun gerçekleştiği hizmet biriminin gerektirdiği 

derece grubunun düşürülmesine karar verilir. 

Derecesi düşürülen AIM personeli derecesi bulunan 

AIM personeli nezaretinde görevini ifa edebilir. 

MADDE 27- (2) DHMİ merkez birimi AIM şube 

müdürlüğünde mesleği fiilen yürüten ve Başkanı 

DHMİ merkez birimi AIM şube müdürü olmak üzere 

DHMİ Hava Seyrüsefer Daire Başkanı onayı ile 

oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından 

sebep olunan olay/durum  incelenerek düzenlenecek 

bir raporla sonuçlandırılır ve Genel Müdürlük olayın 

sonucu hakkında bilgilendirilir. Can ve mal 

emniyetinin tehlikeye atıldığının veya kaza-kırıma 

sebebiyet verildiğinin iş bu komisyonca tespit 

edildiği durumlarda ilgili AIM Personelinin kusurun 

gerçekleştiği hizmet biriminin gerektirdiği derece 

grubunun düşürülmesine karar verilir. Derecesi 

düşürülen AIM personeli derecesi bulunan AIM 

personeli nezaretinde görevini ifa edebilir. 

-Bu madde yer alan “….can ve mal 

emniyetinin ihlali…” ifadesinin yanına “..veya 

kaza-kırıma sebebiyet verildiğinin..” ifadesinin 

de eklenmesi durumunda anlam bütünlüğü tam 

olarak sağlanmış olur. 

Biçimlendirilmiş: İki Yana Yasla



 

MEVZUAT GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU 

 

Doküman No: SHGM.SDE.52217814.FR.05   Revizyon No – Tarihi: 01 – 10/07/2014            14 / 16 
 

MADDE 27- (3) Bu maddenin ikinci fıkrasına uygun 

olarak hakkında karar verilen ve AIS/FIC/COM ve 

AIS/MAP derece gruplarından her ikisine birden 

haiz olan AIM personelinin sadece AIS/MAP 

derecesi düşer, AIS/FIC/COM derecesi ise 

geçerliliğini korur. Derecenin düşürüldüğü süre 

içerisinde söz konusu AIM memuru, düşürülen 

derecesine ilişkin olarak çalıştığı birimde eğitime 

tabi tutulur. 

MADDE 27- (3) Bu maddenin ikinci fıkrasına uygun 

olarak hakkında karar verilen ve AIS/FIC/COM ve 

AIS/MAP derece gruplarından her ikisine birden haiz 

olan AIM personelinin sadece AIS/MAP derecesi 

ilgili derecesi düşer, AIS/FIC/COM derecesi  diğer 

derecesi ise geçerliliğini korur. Derecenin 

düşürüldüğü süre içerisinde söz konusu AIM 

memuru, düşürülen derecesine ilişkin olarak çalıştığı 

birimde eğitime tabi tutulur. 

-Örneğin: 

-Her iki derece grubuna sahip olan AIM 

Memuru, Havalimanı AIM/ AIS Ofisinde  can 

ve mal emniyeti ihlali veya kaza-kırıma 

sebebiyet veren bir işlemde bulunduğunda bu 

personelin yapılan hizmetle ilgili derecesi olan 

“AIS/FIC/COM”  derecesinin komisyon kararı 

ile düşürülmesi gerekmektedir. 

-Yapılan işlemle ilgilisi bulunmayan 

“AIS/MAP” derecesinin düşürülüp, yapılan 

işlemle ilgili olan “AIS/FIC/COM”  

derecesinin düşürülmemesi yanlış olur. 

-Bir bakıma personel işlediği mesleki kusurdan 

dolayı ödüllendirilmiş olmaktadır. 

MADDE 27-(5) AIS/MAP derecesi düşürülen AIM 

Personelinin müteakip derece sınavları da keza 25 

inci madde uyarınca yapılır. Yapılan 3. ve son 

sınavda da başarısız olanlar haiz oldukları, 

geçerliliğini koruyan derece grubuna 

(AIS/FIC/AFTN) uygun AIM birimlerinde 

görevlerini sürdürürler. Bu durumda olanlar 

AIS/MAP derece sınavına bir daha alınmazlar. 

MADDE 27-(5) AIS/MAP derecesi düşürülen AIM 

Personelinin müteakip derece sınavları da keza 25 

inci madde uyarınca yapılır. Yapılan 3. ve son 

sınavda da başarısız olanlar haiz oldukları, 

geçerliliğini koruyan derece grubuna 

(AIS/FIC/AFTN COM) uygun AIM birimlerinde 

görevlerini sürdürürler. Bu durumda olanlar 

AIS/MAP derece sınavına bir daha alınmazlar. 

-“AFTN” değil “COM” Ünitesi olarak 

adlandırılmaktadır. 
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Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve 

Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-07) 

Taslak çalışmasının genelinde  “Hava 

Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları” ifadesi yer 

almaktadır. Söz konusu ifadenin yan tarafta yer 

alan şekliyle değiştirilmesi gerektiğini 

düşünmekteyiz.  

“Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları” DHMİ 

ve diğer hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları 

-DHMİ halihazırda hava seyrüsefer hizmeti 

sağlayan tek kuruluştur. İleriki yıllarda hava 

seyrüsefer hizmeti sağlayacak özel şirketler 

kurulsa bile kamu kurumu niteliği taşıyan 

DHMİ ile aynı statüde değerlendirilmemesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

Mevzuat hazırlama sürecinde şeffaf yönetim anlayışımız çerçevesinde tüm paydaşlarımızın değerli görüşlerine ihtiyaç duymaktayız. Formun 

doldurulması sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

1- Kurumunuz adı, İşletmeniz ticaret unvanı veya İsminizi form üzerinde belirtiniz 

2- Taslağın geneline ilişkin değerlendirmeyi lütfen ilk bölümünde yapınız. Olumlu ve olumsuz düşünceleriniz ile taslağın yürürlüğe girmesi ile meydana 

gelecek etkiyi belirtiniz. 



 

MEVZUAT GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU 
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3- Form içerisinde taslağın her bölüm, başlık, madde, fıkra ve bentlerine ayrı kolonlar halinde yer verilmiştir. Lütfen görüşlerinizi ilgili yerlerde belirtiniz. 

4- Herhangi bir bölüm, başlık, madde, fıkra ve bende ilişkin görüşünüz olması durumunda, öncelikli olarak Yeni Metin Teklifi kolonuna değişiklik talebinde 

bulunacağınız metnin tamamını taşıyın. Taşınan metin üzerinde yeni metni belirtiniz.  Yeni metin belirtilirken eski metinden çıkarılması istenenler üstü 

çizgili ve kırmızı olarak, eklenen ifadelerin ise mavi olarak belirtilmesi gereklidir. Bununla birlikte değişiklik talep gerekçeniz ile görüş ve 

değerlendirmenizi mutlaka belirtiniz. Sol sütunda yer alan Taslak maddesi üzerinde değişiklik yapmayınız.  

Örnek: 

Taslak Maddesi Yeni Metin Teklifi Görüş ve Değerlendirme 

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE 

ESASLARI TALİMATI (SHT 120.95) 

HAVA ARACI KİRALAMA USUL VE 

ESASLARI TALİMATI (SHT 120.95) 

(SHT KİRALAMA) 

Talimatın SHT 120.95 olan adı kiralama konusu 

çağrıştırmaması nedeniyle değiştirilmelidir. 

5- Herhangi bir bölüm, başlık, madde, fıkra ve bende görüşünüz olmaması durumunda görüş ve değerlendirme sütununda “görüşümüz bulunmamaktadır” 

veya “uygundur” ibaresini kullanınız. Yeni metin teklifi sütununu lütfen boş bırakınız. 

6- Görüş ve Değerlendirme alanına bir madde ile ilgili bir görüş belirttiğiniz zaman görüş ve değerlendirmeniz doğrultusunda olması gereken Yeni Metin 

Teklifini mutlaka giriniz. İkinci bir görüş isteme çevirimini gerektirecek, dilek ve temenni tarzındaki görüş ve ifadelere lütfen yer vermeyiniz. (“Bu 

madde daha net yazılsın.” Veya “ABC tanımı eklensin.” Gibi) 

7- Taslağa yeni bölüm, madde, fıkra veya bent ekleme talebiniz olması durumunda gerekçesi ile birlikte hangi bölüm, madde, fıkra veya bende eklenmesi 

gerektiği ile birlikte formun en alt kısmında belirtiniz. 

8- Formu “Görüş Bildirme Formu_Mevzuat Kodu_Görüş Bildiren” şeklinde adlandırarak gönderiniz. 

Örnek: Görüş Bildirme Formu_SHT KİRALAMA_SHGM 

Havacılık emniyet ve güvenliğine yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ederiz. 


