
 

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ (AIM) PERSONELİ 
                 (Türkiye Havacılık Bilgi Yönetimi Derneği-TAIMA) 

 

 

 A- GENEL TALEPLERİMİZ 

1)Yeni havalimanları kurulmasına ve her sene düzenli olarak başta Hava Trafik 

Kontrolörü ve ATSEP personeli olmak üzere tüm branşlarda personel alımı 

yapılmasına rağmen yaklaşık 7 (yedi) seneden beri AIM personeli alımı 

yapılmamaktadır. AIM Hizmetleri bir çok havalimanında sınırlı sayıdaki AIM 

personeli marifetiyle yürütülmektedir.  

Bundan dolayı yeni AIM personeli istihdamının ihtiyaca binaen her sene periyodik 

olarak yapılarak; AIM personeli eksikliği ve/veya yokluğundan dolayı AIM 

Hizmetlerinin, 24 saat hizmet veren diğer havalimanlarındaki AIM birimleri tarafından 

yürütülmekte olan havalimanlarının (Şırnak Şerafettin Elçi, Gökçeada, Bingöl, 

Batman, Kastamonu, Balıkesir Merkez, Siirt, Muş, Kars, Iğdır, Diyarbakır 

Havalimanları vb. havalimanları) tabi tutulduğu söz konusu uygulamanın 

(Örn:Bingöl Havalimanında AIM personeli olmadığından dolayı söz konusu 

havalimanına ait AIM Hizmetleri, Gaziantep Havalimanı AIM Ünitesi tarafından 

sağlanmaktadır. Diyarbakır Havalimanında personel eksikliğinden dolayı AIM 

Hizmetleri; hafta içi 08:00-17:00 (L) saatleri dışında, hafta sonu ve tatil günlerinde 

Adana Havalimanı AIM Ünitesi tarafından yürütülmektedir.) ve devam eden geçici 

görevlendirmelerin bir an önce sonlandırılması ve böylelikle havalimanlarında yaşanan 

personel sorununun çözüme kavuşturulması  gerektiğini düşünmekteyiz. 

2) İdari bir hizmet olmayıp operasyonel, profesyonellik ve ihtisaslaşma gerektiren ve 

en önemlisi de  hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyetini doğrudan ilgilendiren bir 

hizmet niteliği taşıyan AIM Hizmetini yerine getiren AIM Personeli; ICAO üye bir 

çok ülkede (İngiltere, Avustralya, ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, 

Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Ukrayna, İrlanda, Belçika vb.) (Örneğin: 

Belçika’da Belgocontrol (Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş) bünyesinde AIS 

Uzmanı; ABD’da Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesinde AIM Uzmanı kadroları  



bulunmaktadır.) AIM/AIS Uzmanı unvanı ile çalıştırılmaktadır. Ülkemizde ise AIM 

Personeli, AIM Memuru kadrosu ile görevlendirilmektedir. AIM Personelinin; ICAO 

üye ülkelerde ve SHGM’de olduğu gibi Kurumumuz (DHMİ) bünyesinde de hak ettiği 

unvan olan “AIM Uzmanı veya eşdeğer bir kadro/unvanı (örn: AIM Eksperi)” ile 

çalıştırılması amacıyla unvan değişikliği yoluna başvurularak söz konusu kadronun 

ihdas edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.  

3) Türkiye’de AIM Mesleki Temel Eğitim Kurs süresi yaklaşık 19 hafta (teorik + 

uygulama)  olarak uygulanmaktadır. Fakat  ICAO üye bir çok ülkede AIM Mesleki 

Temel Eğitim Kurs süresi en az 1 (bir) yıl olarak uygulanmaktadır (Örn: Japonya’da 2 

yıl; Çin’de 2 yıl; Endonezya’da 1 yıl;  İsviçre’de 2 yıl vb.). Bundan dolayı ülkemizde 

de söz konusu Temel AIM Kurs süresinin uluslararası standartlarına uygun olarak 1 

(bir) yıla çıkartılıp eğitim müfredatının ve eğitimci kadrosunun genişletilmesi 

gerekmektedir. 

4) Yılın 365 günü 7/24 nöbetli olarak görev yapan AIM Personelinin fiili hizmet 

zammı, itibari hizmet süresi gibi isimlerle de anılan yıpranma payından 

faydalandırılması ve her 1 (bir) yıllık sigortalılık süresi için ilave hizmet süresi 

eklenmesi ve bununla orantılı olarak emeklilik  için doldurulması gereken yaş 

şartından indirim yapılması gerektiği talep edilmektedir. 

5) 666 KHK kapsamında yürürlüğe konulan I Sayılı Cetvel Ek Ödeme Oranları 

Tablosunun Ç Bendinde yer alan 399 KHK II sayılı cetvele tabi pozisyonlarda 

istihdam edilen sözleşmeli personelin  ek ödeme oranlarını düzenleyen listede AIM 

Memuru Unvanı yer almadığı için, AIM Memuru % 42 oranı ile diğer pozisyon 

unvanlarında bulunanlar bölümü kapsamında değerlendirilmektedir. Fakat AIM 

personeli için ek ödeme oranının; Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel 

Ücretler Skalasında aynı grupta yer aldığı koruma güvenlik şefi, itfaiye şefi vb. 

unvanların faydalandığı % 67 olarak belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

 



 

 

6) ICAO Doc 8126 AIS El Kitabı dokümanı Madde 3.3.2 ve 3.3.3’te  yerine getirdiği 

görev ve sorumluluklar dikkate alınarak teknik personel olarak nitelendirilen AIM 

Personelinin ülkemizde de Teknik Hizmetler Sınıfına alınarak, emekliliğe esas ek 

göstergesinin 3600 olarak değiştirilmesi ve Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait 

Temel Ücretler Skalasında I. Gruba dahil edilmesi talep edilmektedir.  

7) Hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyeti açısından hayati önem taşıyan AIM 

Hizmetlerinin yerinde ve  zamanında; etkin, verimli, düzenli, eksiksiz, kusursuz ve 

kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla bütün havalimanları ve havaalanlarında 

AIM Hizmetlerinin tek hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı niteliği taşıyan ve kamu 

kurumu statüsünde bulunan DHMİ tarafından sürdürülmesi ve AIM Hizmetlerinin özel 

sektör marifetiyle (Sabiha Gökçen, Gazipaşa ve Zonguldak-Çaycuma 

Havalimanlarında) yerine getirilmesi uygulamasına son verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

8) DHMİ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Madde 8- 

(1) a) 3) ve Madde 8- (1) a) 4)’de göre AIM Memuru; Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, 

Hava Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi, Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim, ATM 

Araştırma Geliştirme) kadrolarına  başvuramıyor. 

Hava seyrüsefer sisteminde uçuş emniyeti açısından hayati önem taşıyan görev ve 

sorumlulukları profesyonellik ve uzmanlık konsepti kapsamında başarıyla yerine 

getiren ve ICAO Doc 8126 AIS El Kitabı dokümanı Madde 3.3.2 ve 3.3.3’e göre 

teknik personel olarak nitelendirilen AIM Memurunun; Hava Trafik Kontrolörü ve 

ATSEP personeli gibi söz konusu Şube Müdürü kadrolarına başvurma hakkına sahip 

olması gerekmektedir. 

 

 



 

 

Bundan dolayı, DHMİ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği; 

a) “Madde 8- (1) a) 3): Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Havacılık Bilgi 

Yönetimi, Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim )  kadrolarına atanabilmek için; fakülte 

veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü,  Hava 

Trafik Kontrolörü, AIM Şefi ve AIM Memuru olarak en az 2 yıl fiilen çalışmış 

olmak,”  şeklinde değiştirilmesi ve, 

 

b)  “Madde 8- (1) a) 4): Şube Müdürü (ATM Araştırma Geliştirme) kadrosuna 

atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık  yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik 

Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, AIM Şefi, AIM Memuru, ATSEP Lisansına 

haiz Elektronik Başmühendisi, Elektronik Mühendisi olarak fiilen en az iki yıl çalışmış 

olmak”  şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 

9) AIM Memurunun, uluslararası bir nitelik taşıyan AIM Hizmetini başarılı bir şekilde 

yerine getirebilmesi amacıyla İngilizce dil seviyesinin belirli bir düzeyin üstünde 

olması şart olduğundan dolayı tüm AIM Personeline yurt dışında makul bir sürede 

İngilizce lisanını geliştirebilmesi için pratik imkanı sağlanması gerektiği 

düşünülmektedir. 

10)AIM Memurlarının yurtdışı eğitim ve görevlendirilmelerinde, özellikle  

operasyonel alanda çalışmakta olan AIM personeline  öncelik verilmesi ve tüm AIM 

Memurlarının bu imkanlardan faydalandırılması gerekmektedir. 

11) AIM Personelinin bir biriyle kaynaşması ve motivasyonunun arttırılması amacıyla 

tüm personelin dönüşümlü olarak katılabileceği, Kurum Hizmet Binaları dışında 

periyodik olarak yılda en az 2 kere seminer düzenlenmesi talep edilmektedir. 



12) AIM Memurları tarafından tutulan gece nöbetleri, bayram tatillerindeki nöbetler 

vb. nöbetlerde fazla mesai söz konusu olmaktadır. Fazla mesai için ödenen ücretlerin 

%100 artırılması talep edilmektedir. 

13) Nöbetli çalışma sisteminin özendirilmesi ve nöbetli çalışan AIM personelinin 

motivasyonunun arttırılması amacıyla, nöbetli çalışan AIM personeline Nöbet Zammı 

adı altında tatmin edici bir ek ücretin ödenmesi talep edilmektedir. 

 

B- HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ 

1) Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü bünyesinde yer alan Havacılık Bilgi 

Yönetimi (AIM) Şube Müdürlüğünde personel sayısına göre, istirahat odalarının 

sayısının arttırılması gerekmektedir. 

2) Havacılık Bilgi Yönetimi Şube Müdürlüğü odası, FIC Ünitesi, NOTAM Ofisi ve 

Müdürlüğe ait diğer çalışma ortamlarında zeminde yer alan halılar; sürekli yerdeki 

tozun havaya kalkmasına sebep olmakta ve bu durumda alerjik rahatsızlığı olan 

personel için sağlık sıkıntısı oluşturmaktadır. Bundan dolayı söz konusu zeminlerin 

çalışma ortamına uygun bir malzemeyle bir an önce kaplanması gerekmektedir. 

3) Gece nöbetlerinde 23:00-24:00 saatleri ve sabah 06:30-07:30 saatleri arasında 

ücretsiz olarak personele açık büfe kumanya verilmesi gerekmektedir. 

4) Havacılık Bilgi Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel sayısı 

ihtiyacı karşılayamamaktadır. Özellikle yaz dönemlerinde başlayan senelik, doğum, 

hastalık, mazeret izinleri vb. durumlarda personel sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu durum 

personelin  aşırı iş yükü altında kalmasına, hata yapma riskinin artmasına ve 

verimliliğinin azalmasına sebep olmaktadır. 

 

 


