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Annex-15, Tarihçe

• Havacılık Bilgi  Hizmetlerine ilişkin Standart ve Tavsiye  edilen uygulamaların ilki,   Uluslararası Sivil 
Havacılık Konvansiyonunun (Şikago, 1944) 37. madde hükümlerine istinaden ilk  kez 15 Mayıs  1953’te  
Annex-15 olarak kabul edilmiştir.

• Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütüne ( ICAO) üye tüm ülkeler tarafından uygulanmasına 1 Nisan 1954’ 
tarihinde başlanmıştır. 



SARPs, Tanım

• Standart: Uluslararası hava seyrüseferinin emniyeti veya düzenliliği için Akit Devletlerin Sözleşme 

uyarınca yerine getireceği; fiziksel özellikler, konfigürasyon, malzeme, performans, personel ve 

prosedürleri belirten herhangi bir şartname.

– Standartlara uygunluğun sağlanamaması veya farklı uygulanması durumunda, şikago

Konvansiyonunun 38. madde hükümleri gereğince farklılıkların duyurulması gerekmektedir.

• Önerilen Uygulamalar: Uluslararası hava seyrüseferinin emniyeti veya düzenliliği için Akit Devletlerin 

Sözleşme uyarınca yerine getirilmesi arzu edilen; fiziksel özellikler, konfigürasyon, malzeme, 

performans, personel ve prosedürleri belirten herhangi bir şartname.

– Akit devletlerin Önerilen Uygulamalar için Sözleşme hükümlerine uymaları için çaba göstermeleri 

arzu edilmektedir.

• ANNEX 15; İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olarak 6 dilde yayımlanmaktadır.



Tanımlar

• Aşağıda belirtilen terimlerin, havacılık bilgi hizmetleri ile ilgili Standartlar ve Önerilen Uygulamalarda 

kullanılması halinde, aşağıdaki anlamları ifade eder:

• Havaalanı: Havaaracının, iniş, kalkış ve yüzey hareketi için kısmen ya da tamamen kullanılması 

planlanan kara ya da su üzerindeki tanımlanan alan (herhangi bir bina, tesis ya da ekipman dahil 

olmak üzere).

• Havacılık Verisi: İletişim, yorumlama veya işlem için  uygun görülen bir şekilde havacılık gerçekleri, 

kavramları veya talimatlarının temsilidir. 

• Havacılık Bilgisi: Havacılık verilerinin toplanması, analizi ve biçimlendirilmesinden elde edilen bilgi.

• Havacılık Bilgi Sirküleri-Genelgesi (AIC): Bir NOTAM özelliği taşımayan ya da AIP’ye alınacak 

özelliği olmayan, ancak Hava Seyrüseferi,  uçuş emniyeti, Teknik, idari ve Hukuki konulardan oluşan 

bilgileri içeren bir uyarı yayınıdır.



Tanımlar

• Havaalanı Haritalama Veritabanı (AMDB) : Düzenlenmiş olarak, havaaalanı haritalamasını sağlayan 

yapılandırılmış bir veritabanıdır.

– AMDB, bir havalimanının mekansal bir veritabanıdır. 

– Havaalanının mekansal düzenini, özellikler (örneğin pistler, taksiyollar, park yerleri) açısından, 

noktalar, çizgiler veya çokgenler olarak açıklanan geometri ve daha fazla bilgi sağlayan nitelikler 

(ör. Yüzey tipi) açısından tanımlamaktadır.



Tanımlar

• Havacılık bilgi yönetimi (AIM): Tüm taraflarla işbirliği içinde kalite güvenceli dijital havacılık 

verilerinin sağlanması ve değişimi için Havacılık bilgilerinin dinamik ve bütüncül olarak yönetimidir.



Tanımlar

• Havacılık bilgi ürünü: dijital veri setleri veya kağıt /elektronik ortamda standart olarak sunulan 

havacılık verileri ve havacılık bilgileridir.

– Havacılık bilgi ürünleri; öncelikle havacılık bilgisinin değişim için uluslararası gereksinimleri 

karşılaması amaçlanmıştır.

• Havacılık bilgi ürünleri şunları içerir:

- Değişiklikler (AMDT) ve Ekler (SUP) de dahil olmak üzere Havacılık Bilgi Yayını (AIP);

- Havacılık Bilgi Sirküleri (AIC);

- Havacılık Haritaları;

- NOTAM; ve

- Dijital veri setleri.



Tanımlar

• Havacılık Bilgi Yayını (AIP): Bir Devlet veya o Devletin yetkili kıldığı otorite tarafından yayınlanan ve 

hava seyrüseferine temel teşkil eden en son nitelikli havacılık bilgilerini içeren bir yayındır.

•

• Havacılık Bilgi Hizmeti (AIS): Hava seyrüseferinin emniyeti, düzeni ve etkinliği/verimliliği için gerekli 

havacılık bilgi ve havacılık verilerinin sağlanmasından sorumlu olunan alanda oluşturulan hizmet. 

•

• AIP Değişiklikleri (AIP Amendment): AIP kapsamında bulunan bilgilerle ilgili kalıcı değişiklikler. 

• AIP Ekleri: (AIP Supplement) : Özel sayfalar halinde yayımlanan AIP kapsamında bulunan bilgilerdeki 

geçici değişiklikler. 

• AIRAC: (Aeronautical Information Regulation and Control) Ortak geçerlilik tarihlerine ve işletme 

uygulamalarındaki önem arz eden değişiklikleri gerekli kılan durumlara dayalı ön bilgilendirme amacı 

taşıyan bir sistemi tanımlayan kısaltma (havacılık bilgi düzenleme ve kontrolü).



Tanımlar

• Saha Seyrüseferi (RNAV: Area Navigation): Uçakların istenilen uçuş rotasında seyrüsefer yardımcı 

cihazların  kaverajında veya  uçakta bulunan seyrüsefer yardımcılarının kendi kapasite limitleri 

dahilinde veya bunların kombinasyonundan oluşan bir seyrüsefer metodudur.

• NOTAM: Uçuş harekatı ile ilgili personele herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi ya da bir

tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri, zamanında duyurma amacıyla

telekomunikasyon yoluyla yapılan bir uyarı yayınıdır. 

• ASHTAM: Hava operasyonlarında önemli ölçüde etkide bulunan volkanik aktiviteler, volkanik patlama 

ve/veya volkanik kül bulutu gibi durumları özel bir format  aracılığı ile duyuran özel bir NOTAM 

serisidir.

• Otomatik Terminal Bilgi Hizmeti (ATIS): 24 saat boyunca ya da belirlenen bir süre zarfında uçağın 

inen, kalkan hava aracına geçerli mevcut ve rutin bilgilerin otomatik  sağlanması:

– Veri bağlantılı otomatik terminal bilgi hizmeti (D-ATIS): Veri bağlantısı ile ATIS’ın sağlanması. 

– Sesli-Otomatik terminal bilgi hizmeti (Ses-ATIS): Sürekli ve tekrarlayan ses yayınları ile ATIS’ın

sağlanması. 



Tanımlar

• Hava Trafik Yönetimi (ATM) : Hava trafiğinin ve hava sahasının ( ATS, ASM, ATFM) dinamik, entegre, 

emniyetli, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak üzere hava ve yer temelli fonksiyonları 

içerecek şekilde tüm taraflarla işbirliği içinde kesintisiz hizmetlerin sağlanmasıdır.



Tanımlar

• Döngüsel Artıklık Kontrolü (CRC) : Sayısal verilerde Veri kaybına veya 

değiştirilmesine karşı güvence.

• Tehlikeli Saha: İçinde hava araçlarının uçuşu için belirli zamanlarda tehlikeli 

faaliyetlerin var olabildiği boyutları belirli bir hava sahasıdır. ( LT-D..) 

• Tahditli Saha: Bir devletin karasuları veya arazisi üzerinde, içerisinde hava 

araçlarının uçuşuna, belirlenmiş bazı şartlara göre tahdit konulmuş boyutları 

belirli bir hava sahasıdır. (LT-R..)

• Yasak Saha: Bir devletin karasuları veya arazisi üzerinde, boyutları belirli, 

içinde uçakların uçuşu yasaklanmış hava sahasıdır. (LT-P..) 



Tanımlar

• Veri doğruluğu  (Data Accuracy): Tahmin edilen veya ölçülen değer ile 

gerçek değer arasındaki uygunluk derecesi.

• Veri Tamlığı ( Data Completeness): Amaçlanan kullanımı desteklemek için 

gereken tüm verilerin sağlandığı güven derecesidir.

• Veri formatı ( Data Format): Standartları, spesifikasyonları veya veri kalite 

gereksinimlerini sağlayacak şekilde düzenlenmiş dosyalar, kayıtlar ve veri 

elemanlarının yapısıdır.



Tanımlar

• Veri bütünlüğü (güvence seviyesi) ( Data Integrity-

Assurance Level) : Orijinden veya yetkili kişilerce yapılan 

değişiklikten bu yana Havacılık verilerinin ve değerlerinin 

kaybolmadığı veya değiştirilmediğinin güvencesidir.

• Veri kalitesi ( Data Quality):  Sağlanan verinin veri 

kullanıcısının gereksinimlerini doğruluk, çözünürlük, 

bütünlük (veya eşdeğer bir güvence seviyesi), 

izlenebilirlik, zamanındalık, eksiksizlik (tamlık) ve format 

yönünden karşılamasıdır.

• Veri çözünürlüğü (Data resolution): Ölçülen veya 

hesaplanan bir değerin ifade edildiği ve kullanıldığı 

birimler veya rakamlar.



Tanımlar

• Veri zamanındalığı (Data Timeliness) : 

Verilerin kullanım amacı için geçerli olduğu 

güven derecesi.

• Veri izlenebilirliği (Data Traceability): Bir 

sistemin veya bir veri ürününün, söz konusu 

üründe yapılan değişikliklerin bir kaydını 

sağlayabileceği ve böylece bir denetim izinin 

son kullanıcıdan göndericiye kadar takip 

edilmesinin sağlanmasıdır.



Tanımlar

• Bütünlük sınıflandırması (havacılık verileri) ( Integrity Classification) (Aeronautical Data) :Bozuk 

veri kullanımdan kaynaklanan potansiyel riske dayalı sınıflandırmadır.

– Havacılık verileri şöyle sınıflandırılmıştır:

• Rutin veri ( Routine data): devam eden emniyetli uçuş ve uçağın yere inişi için ciddi seviyede felaket 

potansiyeli riski söz olacağından ötürü, hatalı rutin verilerin kullanımı durumunda çok düşük bir 

olasılık söz konusudur.

• Önemli veriler (Essential data): devam eden emniyetli uçuş ve uçağın yere inişi için ciddi seviyede 

felaket potansiyeli riski söz olacağından ötürü, hatalı önemli verilerin kullanımı durumunda düşük bir 

olasılık söz konusudur.

• Kritik veriler (Critical data): devam eden emniyetli uçuş ve uçağın yere inişi için ciddi seviyede 

felaket potansiyeli riski söz olacağından ötürü, hatalı kritik verilerin kullanımı durumunda yüksek bir 

olasılık söz konusudur.



Ortak Referans Sistem

• Yatay referans sistemi:

• Dünya Yer Sistemi — 1984 (WGS-84); uluslararası hava seyrüseferi için yatay (jeodezik) referans sistem 

olarak kullanılacaktır. 

– Sonuç olarak, yayınlanan coğrafi havacılık koordinatları (enlem ve boylamı belirten); WGS-84 yer 

referans verileri ile uygun olarak ifade edilecektir.

– WGS-84’le ilgili ayrıntılı kılavuz bilgi, Dünya Jeodezik Sistemi — 1984(WGS-84) Kılavuz (Doc 9674) 

kapsamında yer almaktadır.  



Ortak Referans Sistem

• Dikey Referans Sistemi:

• Ortalama Deniz Seviyesi  (MSL), uluslararası 
hava seyrüseferi için dikey referans sistemi 
olarak kullanılacaktır.

• Model — 1996 (EGM-96), küresel yerçekimi 
modeli olarak uluslararası hava seyrüseferi 
için kullanılacaktır.  

• Rakım ve GUND için doğruluk 
gerekliliklerini karşılamaması durumunda: 
EGM-96 modelinin yerine başka bir geoid
modelinin kullanılması halinde, kullanılan 
modelin tanımı, model ve EGM-96 
arasındaki yükseklik dönüşümü için gerekli 
parametreler de dahil olmak üzere, 
Havacılık Bilgi Yayınları (AIP) içinde 
sağlanacaktır. 



Zamansal Referans Sistemi ve Çeşitli Hususlar

• Uluslararası sivil havacılık için;

– Miladi takvim ve 

– Koordineli Evrensel Zaman (UTC), zamansal referans sistemi olarak kullanılacaktır.  

• Eğer bazı uygulamalar için farklı bir zamansal referans sistemi kullanılırsa, gerekli tanımlar ve 

açıklamalar söz konusu doküman içinde yer alacaktır.

• Uluslararası dağıtım amaçlı olarak; havacılık bilgi ürünleri İngilizce metni içerecek ve sade bir dilde 

ifade edilecektir.

• Yer isimleri, yerel kullanıma uygun şekilde yazılmalı, gerektiğinde ISO-Basic Latin Alfabesine 

çevrilmelidir.

• ICAO kısaltmaları, uygun olduğu yerlerde ve kullanımlarının, bilgi/verinin dağıtımını kolaylaştırması 

halinde havacılık bilgi hizmetlerinde kullanılacaktır.  



ANNEX-15

Görev ve Sorumluluklar

SAFFET ÖZTÜRK

AIM ŞEFİ

GENEL MÜDÜRLÜK



Görev ve Sorumluluklar

• Devlet Sorumlulukları

• Her üye devlet;  

• a) havacılık bilgi hizmetleri sağlayacaktır (AIS) ya da;  

• b) ortak bir hizmetin sağlanması için bir ya da daha fazla sayıda taraf olan devletle mutabakat 

sağlayacaktır ya da,  

• c) Bu Ekin Standartlarının ve Önerilen Uygulamalarının gereken şekilde karşılanması şartıyla, hizmet 

şartları konusundaki yetkili makam olarak, özel bir kurumu görevlendirecektir.  

• Her Üye Devlet, kendi toprakları ve hava trafik hizmetlerinin (ATS) sağlanmasından sorumlu açık 

denizler üzerinde havacılık bilgisi ve verisi sağlayacağını garanti edecektir.

• İlgili Devlet, yayınlanan bilgi için sorumlu olmaya devam edecektir. Devlet adına ve namına yayınlanan 

havacılık bilgileri; adı geçen Devletin yetkili makamların yetkisi altında yayınlandığını açıkça 

belirtecektir.



Görev ve Sorumluluklar

• Devlet Sorumlulukları

• Her üye devlet havacılık bilgi ve verilerinin bu ekin öngördüğü veri kalite gerekliliklerine uygun 

olduğunu garanti edecektir.

• Her üye Devlet, AIS ile havacılık ilgi ve verilerini sağlayacak orjinatörler arasında Havacılık verilerinin 

zamanında ve eksiksiz sağlanması ile ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayacaktır.



Görev ve Sorumluluklar

• AIS Görev ve Sorumlulukları

• Bir Havacılık Bilgi Servisi (AIS), hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve verimliliği için gerekli olan 

havacılık bilgi ve verilerinin Hava Trafik Yönetimi (ATM) topluluğunun operasyonel gereklilikleri için 

uygun bir şekilde (formda) sağladığını garanti edecektir; 

ATM aşağıdaki bilgileri de içerecektir;

• a) Uçuş mürettebatı, uçuş planı ve uçuş simülatörleri de dahil olmak üzere uçuş operasyonu ile ilgili 

olanlar; ve 

•

• b) Havacılık bilgi hizmetlerinden sorumlu hava trafik hizmetleri birimi ve uçuş öncesi bilgiden 

sorumlu hizmetler.  



Görev ve Sorumluluklar

• Bir AIS, Devletin kendi toprakları ve hava trafik hizmetlerinin (ATS) sağlanmasından sorumlu açık 

denizler üzerindeki havacılık bilgisi ve verisini alacak, derleyecek veya birleştirecek, düzenleyecek, 

biçimlendirecek, yayınlayacak/saklayacak ve dağıtacaktır. 

• Havacılık bilgisi ve verisi, Havacılık Bilgi Ürünleri olarak sağlanacaktır. 

• 24 saatlik hizmetin sağlanamadığı yerlerde, hizmet; bir uçağın, havacılık bilgi hizmetlerinin sorumluluk 

alanı içerisindeki uçuşu esnasında ve ayrıca bu tür bir dönemden en az iki saat öncesinde ve 

sonrasında sağlanacaktır. Hizmet,  ilgili yer organizasyonu tarafından talep edilmesi halinde diğer 

zamanlarda da sağlanacaktır.  

• Havacılık bilgi hizmeti, ayrıca, uçuş öncesi bilgi hizmeti sağlamak ve uçuş bilgileri ile ilgili ihtiyaçları 

karşılamak üzere bilgi sağlayacaktır.  

•

• a) Diğer devletlerin havacılık bilgi hizmetlerinden;

• b) Mevcut diğer kaynaklardan.  



Görev ve Sorumluluklar

• a) maddesi gereğince sağlanan havacılık bilgi /verisi dağıtıma tabi tutulduğunda Menşei ülkenin 

otoritesi açık bir şekilde belirtilecektir.  

• b) maddesi gereğince sağlanan havacılık bilgi/verisi mümkün olması halinde, dağıtım öncesinde 

doğrulanacaktır ve doğrulanmadığı durumda, dağıtım sağlandığında açık bir şekilde doğruluğunun 

sağlanmadığı belirtilecektir.  

• Diğer devletlerin AIS’leri tarafından talep edildiğinde hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve verimliliği 

için gerekli olan havacılık bilgi ve verilerini derhal sağlayacaktır.



Havacılık Bilgi ve verilerinin değişimi

• Her bir Devlet, diğer Devletler tarafından sağlanan Havacılık Bilgi Ürünlerinin tüm elemanlarının 

gönderileceği bir ofis tahsis edecektir. Söz konusu ofis, diğer Devletlerce sağlanan bilgi/veriyle ilgili 

talepleri karşılamak için yetkilendirilecektir.

• Bir devletin birden fazla uluslararası NOTAM ofisi yetkilendirmesi durumunda, tüm ofislerin 

sorumluluğu ve sorumlu olduğu alanlar tanımlanacaktır.

• Bir AIS, haberleşme yoluyla dağıtılan NOTAM’ın yayınlanması ve alınması için operasyonel

gereklilikleri yerine getirmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

• Devletler, uygulanabilir yerlerde, havacılık bilgi/verisinin uluslararası değişimini kolaylaştırmak 

amacıyla havacılık bilgi hizmetleri arasında doğrudan temas kuracaklardır.  



Görev ve Sorumluluklar

• Üye Devletlerin AIS tarafından talep edilen aşağıdaki Havacılık Bilgi Ürünleri unsurlarının birer kopyası 

(dijital veri setleri hariç), yayın/depolama işlemlerinin ve dağıtımın ticari bir kuruma verilmesi 

durumunda dahi, bedelsiz olarak karşılıklı mutabakata varılan form ya da formlarda, söz konusu ülke 

tarafından sağlanacaktır.

– AIP, AIP AMDTs, SUPs

– AIC

– NOTAM

– Havacılık Chartları

• Birden fazla kopya üye devletlerin yapacağı ikili anlaşmaya bağlıdır.

• Dijital Veri setlerinin paylaşım üye devletlerinin yapacağı ikili anlaşmaya bağlı olarak yapılacaktır.

• Dijital veri setleri küresel birlikte çalışılabilir veri değişim modellerinde sağlanacaktır.

– PANS-AIM Dokümanında küresel birlikte çalışılabilir veri değişim modelleri açıklanmıştır.

• Havacılık bilgi verileri için: AIXM



Telif Hakkı ve Maliyet Karşılama

• Menşei Devlet tarafından telif hakkı koruması verilen her türlü havacılık bilgi ürünü ve karşılıklılık 
esasına göre başka bir Devlete sağlanması durumunda üçüncü tarafa ancak ürünün telif hakkı 
korumasına sahip olduğunun bilinmesi ve «menşei devlet tarafından telif hakkına tabidir» ürünün 
uygun olduğu şekilde açıklanması şartıyla verilecektir.

• Havacılık verileri ve havacılık bilgileri ikili anlaşma uyarınca bir Devlete sağlandığında Kabul eden 
devlet, veren devletin dijital veri setlerini, rızası olmadan üçüncü kişilere veremez.

• Öneri: Havacılık bilgi/verisinin toplanması ve derlenmesine ilişkin maliyet, ICAO’nun Havaalanı ve 
Hava Seyrüseferi Hizmetlerinin Ücretlendirilmesine ilişkin Politikaları (Doc 9082) çerçevesinde uygun 
görülmesi durumunda havaalanı ve hava seyrüseferi hizmetleri ücretleri için maliyet kapsamında ele 
alınacaktır. 

•

• Not : Havacılık bilgi/verisinin toplanması ve derlenmesine ilişkin maliyetlerin, havaalanı ve hava 
seyrüseferi hizmetleri giderleri kanalıyla karşılanması halinde, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda 
özel AIS ürünün tedarikinin müşteriye yüklenmesi, basılı kağıt kopyaları, elektronik medya üretimi ve 
dağıtım giderlerine dayalı olabilir.



Veri Kalite Özellikleri

• Data accuracy – Veri Doğruluğu

– Havacılık verileri için doğruluk derecesi, kullanım amacına uygun olacaktır. 

• PANS-AIM Appendix-1 de yer almaktadır.

• Data resolution – Veri Çözünürlüğü

– Havacılık verilerinin çözünürlük derecesi, gerçek veri doğruluğu ile orantılı olmalıdır.

– PANS-AIM Appendix-1 de yer almaktadır.

– Veri tabanında yer alan verilerin çözünürlüğü, yayın çözünürlüğüyle aynı veya daha iyi olabilir.

• Data integrity – Veri Bütünlüğü

– Havacılık verilerinin bütünlüğü, kaynaktan bir sonraki amaçlanan kullanıcıya dağıtımına kadar olan 

veri zinciri boyunca korunmalıdır.

• Data traceability – Veri izlenebilirliliği

– Havacılık verilerinin izlenebilirliği, veriler kullanımda olduğu sürece sağlanmalı ve korunmalıdır.



Veri Kalite Özellikleri

• Data timeliness – Veri zamanlılığı

– Veri öğelerinin yürürlükte olacağı zamandan belirli bir süre öncesinden havacılık verilerinin 

sağlanması garanti edilecektir.

• Data completeness – Veri tamamlılığı

– Amaçlanan kullanımını desteklemek için havacılık verilerinin eksiksiz olması sağlanacaktır.

• Data format –Veri formatı

– havacılık verilerinin formatı verilerin kullanım amacı ile tutarlı bir şekilde yorumlanmasını sağlamak 

için yeterli olacaktır.



Doğrulama ve Onaylama

• Aeronautical data and aeronautical information verification and validation

AIS, havacılık verilerinin ve havacılık bilgilerinin alınmasından sonra kalite gereklilikleri yerine getirmek 

için doğrulama ve onaylama prosedürleri oluşturmalıdır.

• Verification : (doğrulama) " Are you building it right ? " sorusuna cevap aranır. Yani ürünü doğru 

üretiyor muyuz (oluşturabiliyor muyuz)?

• Validation : (geçerlilik)  " Are you building the right thing? " sorusuna cevap aranır. Yani doğru ürünü 

mü üretiyoruz (oluşturuyoruz)?



Havacılık bilgi ve verilerinin kapsamı

• AIS tarafından alınacak ve yönetilecek havacılık bilgi ve verileri asgari aşağıdaki alt alanları içerecektir.

a) national regulations, rules and procedures;

b) aerodromes and heliports;

c) airspace;

d) air traffic services (ATS) routes;

e) instrument flight procedures;

f) radio navigation aids/systems;

g) obstacles;

h) terrain; and

i) geographic information.

• Havacılık veri süreçleri ve değişim noktaları için meta veriler toplanacaktır.



ANNEX-15

Havacılık Bilgi Ürünleri ve Servisleri

SAFFET ÖZTÜRK

AIM ŞEFİ

GENEL MÜDÜRLÜK



Havacılık Bilgi Ürünleri ve Servisleri

• Havacılık bilgileri, havacılık bilgi ürünleri ve ilgili hizmetleri biçiminde sağlanmalıdır.

• Havacılık verileri ve havacılık bilgileri çoklu formatlarda sağlandığı zaman formatlar arasında tutarlılık 

sağlanacaktır.

• Havacılık Bilgilerinin Standart Sunumu

– AIP, AIP AMDTs, AIP SUPs, AIC, NOTAM ve Havacılık Haritalarını içerecektir.

– Dijital veri setleri bu öğelerin yerini alabilir. Hangi durumlarda alacağı PANS-AIM’de verilmiştir.

– Kağıt ve-veya elektronik doküman olarak sağlanacaktır.



AIP

• AIP: Bir Devlet veya o Devletin yetkili kıldığı otorite tarafından yayınlanan ve hava seyrüseferine temel teşkil eden en son 
nitelikli havacılık bilgilerini içeren bir yayındır.

• AIP, sürekli bilgi ve uzun süreli daimi olmayan değişiklikler için temel bilgi kaynağı teşkil etmektedir. 

• AIP, konu başlıklarıyla ilgili ve altında düzenlenmiş kısa ve güncel bilgileri içerir. 

– PANS-AIM Appendix-2

• AIP veri seti sağlandığında, AIP'nin aşağıdaki bölümleri boş bırakılarak veri setinin sağlandığına dair referans not 
verilecektir:

• a) GEN 2.5 List of radio navigation aids;

• b) ENR 2.1 FIR, UIR, TMA and CTA;

• c) ENR 3.1 Lower ATS routes;

• d) ENR 3.2 Upper ATS routes;

• e) ENR 3.3 Area navigation routes;

• f) ENR 3.4 Helicopter routes;

• g) ENR 3.5 Other routes;

• h) ENR 3.6 En-route holding;

• i) ENR 4.1 Radio navigation aids — en-route;

• j) ENR 4.2 Special navigation systems;

• k) ENR 4.4 Name-code designators for significant points;



AIP

• l) ENR 4.5 Aeronautical ground lights – en-route;

• m) ENR 5.1 Prohibited, restricted and danger areas;

• n) ENR 5.2 Military exercise and training areas and air defence identification zone (ADIZ);

• o) ENR 5.3.1 Other activities of a dangerous nature;

• p) ENR 5.3.2 Other potential hazards;

• q) ENR 5.5 Aerial sporting and recreational activities;

• r) ****AD 2.17 Air traffic services airspace;

• s) **** AD 2.19 Radio navigation and landing aids;

• t) **** AD 3.16 Air traffic services airspace; and

• u) **** AD 3.18 Radio navigation and landing aids.



AIP

• Mania veri seti sağlandığında, AIP'nin aşağıdaki bölümleri boş bırakılarak mania veri setinin 

sağlandığına dair referans not verilecektir:

• a) ENR 5.4 Air navigation obstacles;

• b) ****AD 2.10 Aerodrome obstacles; 

• c) ****AD 3.10 Heliport obstacles.



AIP Genel Özellikler

• Yayımlayan Devlet ve yayın organı açıkça belirtilir.

• İki veya daha fazla Devlet birlikte müşterek olarak bir AIP sağladığında, bu Devletler açıkça 

belirtilecektir.

• Her AIP bağımsız olmalı ve bir içindekiler tablosu içermelidir.

• Tüm AIP’ler, kendi içinde ya da diğer kaynaklardan sağlanan bilgileri tekrarlamamalıdır.

• GEN, ENR, AD ve alt bölümleri olmak üzere 3 bölümde düzenlenecektir.

• Her AIP tarihlendirilecektir.

• Tarih, gün, ay (isim), yıl olmak üzere bilginin dağıtım tarihi ya da yürürlük tarihi (AIRAC) olacaktır.



AIP Genel Özellikler

• Konumlar listelenirken, tesisin bulunduğu şehir veya kasaba büyük harflerle yazılmalıdır ve Alfabetik 

sıraya uygun olacaktır.

• Yer adlarının yazılışı, gerektiğinde ISO temel latin alfabesine çevrilmiş yerel kullanıma uygun olmalıdır.

• Bir yerin coğrafi koordinatlarının gösterilmesinde:

a) enlem önce verilmelidir;

b) dereceler, dakikalar veya saniyeler için semboller atlanmalıdır;

c) 10 derece enlemden düşük değerleri ifade etmede her zaman iki rakam kullanılmalıdır;

d) 100 boylam derecesinden daha düşük değerleri ifade etmede üç basamak kullanılmalıdır; 

e) N, S, E, W harfleri, pusulanın ana noktalarını enlem ve boylamını göstermek için kullanılmalıdır.

• Kullanılan birimler Annex-5’e (Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations.) uygun 

olacaktır.



AIP AMDT Özellikleri

• AIP’de operasyonel olarak önemli değişiklikler AIRAC prosedürüne uygun olarak yayınlanacaktır ve 

AIRAC kısaltması açıkça belirtilecektir.

• Bir Devlet AIP Değişiklikleri için düzenli aralık veya yayın tarihlerini belirlediğinde, bunların süreleri 

veya yayın tarihleri AIP, Part 1 - Genel (GEN) 'e dahil edilecektir.

• AIP'de yer alan yeni veya revize edilmiş bilgiler tanımlanacaktır.

• Her AIP Değişikliği'ne ardışık olan bir seri numarası tahsis edilecektir.

• Her AIP Değişikliği bir yayın tarihi içerecektir.

• Her AIRAC AIP Değişikliği geçerli bir tarih içermelidir.

• 0000 UTC dışında bir yürürlük zamanı kullanıldığında, yürürlük zamanı da belirtilmelidir.

• Bir AIP Değişikliği yapıldığında, AIP SUP ve NOTAM bilgileri AIP’ye derç edildiğinde AIP SUP seri 

numarası ve NOTAM numarası ve serisini de içerecektir.

• Değişiklikten etkilenen konuların kısa bir göstergesi AIP Değişikliği kapak sayfası verilecektir.

• Her değişiklik, AIP'deki her bir gevşek yapraklı sayfanın geçerli tarihini gösteren bir kontrol listesi 

içerecektir, ve olağanüstü el yazması düzeltmelerinin özetini sağlayacaktır. Kontrol listesi sayfa 

numarası ve tarih bilgisini içerecektir.



AIP AMDT Özellikleri



AIP AMDT Özellikleri



AIP AMDT Özellikleri



Basılı AIP

• AIP, basılı bir cilt olarak yayınlandığında,

– Tam yayın sık aralıklarla yeniden yayınlanmadıkça;

– Basılı bir cilt olarak yayınlanan AIP’nin her sayfası gevşek yaprak formunda olmalı ve her bir sayfa 

aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

• a) AIP'in tanıtması;

• b) Kapsanan bölge ve gerektiğinde alt bölümler;

• c) menşei devletin ve üretici kuruluşun (otoritenin) tanımlanması; ve

• d) sayfa numaraları / grafik başlıkları.

• Sayfa boyutu, 210 × 297 mm’den büyük olmamalıdır ancak, daha büyük sayfalar, aynı boyuta 

katlanarak kullanılabilirler.  

• AIP’de yapılan tüm değişiklikler ya da yeniden basılmış sayfa üzerindeki yeni bilgiler, ayırt edici bir 

sembol ya da dip not ile belirtilmelidir.  



Havacılık Bilgi Yayını (AIP)- Türkiye

• AIP, Türk hava sahası ve havaalanlarına ilişkin, hava seyrüseferine temel teşkil eden ve işletme 

açısından önem arz eden tüm havacılık bilgilerini içermekte olup kağıda dayalı, CD



Havacılık Enformasyon Yayını (AIP)

• ve web ortamında 3 ayrı şekilde yayınlanmaktadır. 



Havacılık Enformasyon Yayını (AIP)

Türkiye AIP’si iki cilt halinde yayınlanmakta olup, 

• GEN (Genel Bilgiler)

• ENR (Yol Bilgileri) 

• AD (Havaalanları)

bölümlerinden oluşmaktadır.

• Türkiye AIP’ sinin güncellenmesi, hazırlanması   ve yayımından Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü Hava   Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı bünyesindeki AIM Şube Müdürlüğü 

sorumludur.



AIP GEN Bölümü

• GENERAL (GEN) ( GENEL )

• GEN 0. GİRİS

• GEN 1. ULUSAL YÖNETMELİKLER VE GEREKLİLİKLER

• GEN 2. TABLOLAR VE KODLAR

• GEN 3. HİZMETLER

• GEN 4. HAVAALANI/HELİPORTLAR VE HAVA SEYRÜSEFER HİZMET

ÜCRETLERİ



AIP ENR Bölümü

• EN-ROUTE (ENR ) (YOL)

• ENR 0. İÇERİK TABLOSU

• ENR 1. GENEL KURALLAR VE YÖNTEMLER

• ENR 2. HAVA TRAFİK HİZMETLERİ HAVASAHASI

• ENR 3. ATS YOLLARI

• ENR 4. RADYO SEYRÜSEFER YARDIMCILARI

• ENR 5. SEYRÜSEFER İKAZLARI

• ENR 6.   YOL  HARİTALARI



AIP AD Bölümü

• AD 1. HAVAALANLAR/HELİPORTLAR

• AD 2. HAVAALANLARI

• AD 3. HELİPORTLAR

AIP gerek ticari ve gerekse özel amaçlar için uluslararası ve lokal uçuşlarda kullanılmak üzere;

• Türkçe ve İngilizce dillerinde

• takıp çıkarılabilen sayfalar halinde

• ICAO AIRAC tarihlerine uygun olarak değişiklik veya düzeltmeler (ADMT) halinde yayınlanmaktadır.



eAIP

• eAIP sağlanması durumunda, eAIP'nin bilgi içeriği ve kısım, bölüm ve alt-bölümlerin yapıları 

(formatı), basılı AIP içerik ve formatı ile aynı olmalıdır. eAIP dosyaları, AIP çıktısı almak üzere 

basıma uygun (formatta) olmalıdır.

• Yeni veya revize edilmiş bilgiler, marjinde kendisine yapılan bir ek not ile veya Yeni / revize edilmiş 

bilgilerin önceki bilgilerle karşılaştırılmasını sağlayan mekanizma ile sağlanmalıdır.

• Gerektiğinde, eAIP, fiziksel dağıtım aracı (CD, DVD,vs.) yayınlanmalı ve/veya Internet’ten online olarak 

ulaşılabilmelidir.



eAIP



eAIP



eAIP



eAIP



eAIP



AIP SUP Özellikleri

• AIP Ekleri: (AIP Supplement) : Özel sayfalar halinde yayımlanan AIP kapsamında bulunan bilgilerdeki 

geçici değişiklikler. 

• Tüm AIP ekleri (AIP SUP), sıralı ve takvim yılına dayalı olacak seri numarasında tahsis edilmelidir. 

– Örnek: AIP SUP 01/15

• Her AIP Eki, düzenli AIP içeriğinden kolay tanımlanmasını sağlayan ayırt edici sayfalarda sağlanacaktır.

• Bir AIP SUP, NOTAM’ın yerini alacak şekilde yayımlandığında NOTAM’ın serisi ve numarası SUP’da yer 

alacaktır.

• Geçerli AIP SUP’ların bir kontrol listesi düzenli olarak sağlanacaktır.

– Geçerli AIP SUP’ların bir kontrol listesi, NOTAM kontrol listesinin bir parçası olarak bir aydan fazla 

olmamak üzere yayımlanacaktır.

• Her AIP SUP sayfası bir yayım tarihi gösterecektir.

• Her AIRAC AIP SUP sayfası bir yayım tarihi ve yürürlük tarihi gösterecektir. 



AIP SUP/AIRAC SUP



AIP SUP/AIRAC SUP



Basılı SUP

• AIP SUP sayfaları, AIP sayfalarından kolay ayırt edilebilmeleri ve göze çarpmaları için tercihen sarı 

renkte olmalıdır.

• AIP SUP sayfaları, AIP bölümlerinde ilk madde olarak tutulmalıdır.

• AIP SUP sayfaları, içeriklerinin tamamı veya bir kısmı geçerli kaldığı sürece AIP'de saklanır.

• Kalıcı AIP bilgilerine ek özelliği taşıyan, üç ay veya daha uzun süreli geçici değişiklikler ile uzun metin 

ve/veya grafiklerden oluşan kısa süreli bilgiler AIP SUP eki olarak yayınlanır. 

• AIP ekleri konularına göre ilgili AIP bölümlerinin (GEN, ENR, AD) baş tarafına yürürlük tarihinde 

yerleştirilir. 



AIC

• Havacılık Bilgi Sirküleri-Genelgesi (AIC): Bir NOTAM özelliği taşımayan ya da AIP’ye alınacak 

özelliği olmayan, ancak Hava Seyrüseferi,  uçuş emniyeti, Teknik, idari ve Hukuki konulardan oluşan 

bilgileri içeren bir uyarı yayınıdır.

• Aşağıda verilen hususlarda AIC yayınlanmalıdır;

– mevzuatta, düzenlemelerde, prosedürlerde veya kolaylıklarda uzun vadeli herhangi bir büyük 

değişikliğin beklenmesi,

– uçuş emniyetini etkileyebilecek tamamen açıklayıcı veya tavsiye niteliğinde bir bilgi; veya

– teknik, yasal veya tamamen idari konular ilgili bir açıklayıcı veya tavsiye niteliğinde bilgi veya 

bildirim

• AIP ve NOTAM ile yayımlanacak bir bilgi AIC ile yayımlanmayacaktır.

• Yürürlükte olan AIC'nin geçerliliği, yılda en az bir kez gözden geçirilecektir.

• Geçerli olan AIC'nin bir kontrol listesi düzenli olarak sağlanacaktır.



AIC

• Aşağıdaki konular AIC ile yayınlanacaktır:

a) Sağlanan hava seyrüsefer prosedürlerinde, hizmetlerinde ve tesislerinde önemli değişikliklerin öngörülmesi;

b) yeni seyrüsefer sistemlerinin uygulanmasına ilişkin öngörüler;

c) uçak kazası / olay incelemesi sonucunda uçuş emniyetine etkisi olan önemli bilgiler;

d) yasadışı girişim eylemlere karşı uluslararası sivil havacılığın korunmasına ilişkin düzenlemeler hakkında 

bilgiler;

e) pilotlara özel tıbbi konularda tavsiyeler;

f) pilotlara fiziksel tehlikelerden kaçınma konusunda uyarılar;

g) belirli hava olaylarının uçak operasyonları üzerindeki etkisi;

h) Hava aracı yer hizmetleri tekniklerine ilişkin yeni tehlikeler hakkında bilgi;

i) Tahditli eşyaların hava yoluyla taşınmasına ilişkin düzenlemeler;

j) ulusal mevzuatın gereklilikleri ve bunlar üzerindeki değişiklikleri;

k) Uçuş ekibi lisans düzenlemeleri;

l) havacılık personelinin eğitimi;

m) ulusal mevzuatta yer alan şartların uygulanması veya muaf tutulması;

n) belirli ekipman tiplerinin kullanımı ve bakımı hakkında tavsiyeler;

o) Havacılık haritalarının yeni veya revize edilmiş baskılarına ilişkin bilgiler;



AIC

p) haberleşme teçhizatının taşınması;

q) Gürültü azaltma ile ilgili açıklayıcı bilgiler;

r) uçuşa elverişlilik direktifleri;

s) NOTAM serilerinde veya dağıtımında, AIP'in yeni sürümlerinde veya içeriklerinde, kapsamında veya

Formatındaki büyük değişiklikler;

t) kar planı hakkında önceden verilmesi gereken bilgi;

u) benzer nitelikteki diğer bilgiler.

• Menşei ülke, uluslararası dağıtıma tabi tutulacak AIC’yi belirleyecektir. 

• Devletler, uluslararası dağıtım için seçilen AIC'ye AIP'deki ile aynı dağıtımı verecektir.

• AIC'nin ulusal bazda dağıtılması, ilgili menşe devletinin takdirine bırakılmıştır.

• Her AIC'ye ardışık olacak ve takvim yılına göre seri numarası verilecektir.

• AIC'nin birden fazla seride sunulması durumunda, her bir seri ayrı bir harf ile tanımlanmalıdır.

(örneğin, A 2/02, B 4/02).

• yürürlükte olan AIC'nin kontrol listesi, AIC dağıtımı ile yılda en az bir kez verilecektir.

• Uluslararası olarak sağlanan AIC'nin bir kontrol listesi NOTAM kontrol listesine dahil edilecektir.



Basılı AIC

• Ayırt etmeyi kolaylaştırmak amacıyla AIC renk kodlarına göre ayrılabilir.

• Renk kodlaması aşağıdaki gibi yapılmalıdır:

a) beyaz - idari;

b) sarı - hava trafik kontrolü (ATC);

c) pembe - güvenlik;

d) leylak rengi - tehlike bölgesi haritası; 

e) yeşil - haritalar / chartlar.



Havacılık Bilgi Genelgeleri  (AIC) - Türkiye

AIC konularına göre “A” ve “B” olmak üzere iki seri halinde yayınlanır. 

“A” serisi 

• Uluslararası sivil havacılığı etkileyen İngilizce lisanında hazırlanmış bilgileri içerir .

– Örnek: AIC A 01/15,

“B” serisi 

• Ulusal havacılığı etkileyen Türkçe lisanında hazırlanmış bilgileri içerir.

– Örnek: AIC B 03/15. 



Havacılık Enformasyon Genelgeleri  (AIC)



Havacılık Enformasyon Genelgeleri  (AIC)



Havacılık Haritaları

• Aşağıda listelenen havacılık çizelgeleri, belirlenmiş uluslararası havaalanı / heliportlar için, AIP'nin bir 

parçasını oluşturur veya AIP alıcılarına ayrı olarak sunulur:

a) Aerodrome/Heliport Chart — ICAO;

b) Aerodrome Ground Movement Chart — ICAO;

c) Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type A;

d) Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type B (when available);

e) Aerodrome Terrain and Obstacle Chart — ICAO (Electronic);

f) Aircraft Parking/Docking Chart — ICAO;

g) Area Chart — ICAO;

h) ATC Surveillance Minimum Altitude Chart — ICAO;

i) Instrument Approach Chart — ICAO;

j) Precision Approach Terrain Chart — ICAO;

k) Standard Arrival Chart — Instrument (STAR) — ICAO;

l) Standard Departure Chart — Instrument (SID) — ICAO; and

m) Visual Approach Chart — ICAO.



Havacılık Haritaları

• En-route haritası, eğer mevcutsa, AIP nin bir parçası olabilir veya ayrı olarak sağlanabilir;

• Ve diğer havacılık haritaları, mevcutsa Havacılık bilgi Ürünlerinin bir parçası olabilir;

a) World Aeronautical Chart — ICAO 1:1 000 000;

b) Aeronautical Chart — ICAO 1:500 000;

c) Aeronautical Navigation Chart — ICAO Small Scale; and

d) Plotting Chart — ICAO chart.



NOTAM

• NOTAM: Uçuş harekatı ile ilgili personele herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi ya da bir

tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri, zamanında duyurma amacıyla

telekomunikasyon yoluyla yapılan bir uyarı yayınıdır. 

• Her bir NOTAM, aşağıdaki formda (ICAO NOTAM form) verilen bilgileri sıra dahilinde içerecektir.



NOTAM Özellikleri

• NOTAM metni, ICAO kısaltmaları, göstergeleri, belirteçleri, düzenleyicileri, çağrı işaretleri, frekanslar, 

rakamlar ve açık bir ifade ile tamamlanan ICAO NOTAM  kodlarına  tahsis edilen standart kısaltılmış 

anlatım biçimlerinden oluşacaktır.

– PANS ABC, Doc 8400

– PANS Ads, Doc 9881, RWY Yüzey Koşulları

• Tüm NOTAM İngilizce dilinde yayınlanacaktır.

– Yerli kullanıcılar için gerekliyse, NOTAM ayrıca ulusal bir dilde de verilebilir.

• Bir NOTAM'da hata olduğunda, hatalı NOTAM'ın yerini almak üzere yeni bir numara içeren bir NOTAM

yayınlanacak veya hatalı NOTAM iptal edilecek ve yeni bir NOTAM yayınlanacaktır.



NOTAM Özellikleri

• Önceki bir NOTAM’ı iptal eden ya da değiştiren bir NOTAM verildiğinde, önceki NOTAM serisi ve 

numarası belirtilecektir.

• Seri, yer göstergesi ve her iki NOTAM'ın konusu aynı olacaktır.

• Sadece bir NOTAM iptal edilmeli veya bir NOTAM replace edilmelidir.

• Her NOTAM, yalnızca bir konu ve konunun bir koşulunu konu edecektir.



NOTAM Özellikleri

• Kalıcı bilgiler veya uzun süreli geçici bilgiler içeren bir NOTAM’da AIP veya SUP referans olarak 

verilecektir.

• Bir NOTAM metninde yer alan yer göstergeleri, Doc 7910 da bulunan göstergeler olacaktır.

• Hiçbir durumda bu göstergelerin kısıtlanmış bir şekli kullanılmayacaktır.

• Konuma hiçbir ICAO konum göstergesi atanmamışsa, yer adı düz olarak girilmelidir.

• Yerel kullanıma uygun olarak yazılmalıdır, gerektiğinde ISO temel Latin alfabesine çevrilmelidir.



NOTAM Özellikleri

• Her NOTAM’ın bir harfle belirtilen serisi olacak, bunu 4 basamaklı bir numara ve bir kesme işareti 

takip edecek ve yıl için 2 basamak kullanılacaktır. 4 basamaklı NOTAM numarası her takvim yılı için 

ardışık olacak.

• S ve T NOTAM serisi için kullanılmayacaktır.

• Tüm NOTAM’lar mümkün olduğu kadar kısa ve öz olmalıdır ve diğer bir dokümana atıfta bulunmadan 

amacını tam olarak ortaya koymalıdır. 

• Geçerli NOTAM’ın kontrol listesi, bir aydan daha fazla olmamak üzere yayınlanır. 

• Her bir seri için ayrı bir NOTAM yayınlanmalıdır.  

– Kontrol listesinden NOTAM’ın çıkarılması, NOTAM’ı iptal etmez. 

•

• NOTAM’ın kontrol listesi, en son gerçekleşen AIP değişikliklerine, AIP eklerine ve en azında 

uluslararası olarak dağıtımı yapılan AIC’ye atıfta bulunmalıdır.



NOTAM Özellikleri

• NOTAM’ın kontrol listesi, kontrol listesi olarak açık bir şekilde ifade edilen ve atıfta bulunulan mesaj 
sıraları gibi aynı dağıtıma sahip olmalıdır.   

(G1546/14B02 NOTAMR G1013/14

Q) LTXX/QKKKK/K /K  /K /000/999/3839N03512E999

A) LTAA LTBB B) 1403312100 C) 1405012100EST

E)      1439 1444 1445 1446 1449 1456 1457 1459 1460 1462 1463 1464

1467 1471 1472 1476 1480 1481 1482 1483 1484 1487 1493 1494

1496 1498 1499 1500 1501 1502 1505 1506 1507 1508 1509 1512

1513 1514 1517 1518 1519 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529

LATEST PUBLICATIONS

AIP AIRAC AMDT IFR 004/2014 EFFECTIVE DATE 01 MAY 14

AIP AMDT IFR 003/2014 EFFECTIVE DATE 01 MAY 14

AIP AIRAC SUP IFR 006/2014 EFFECTIVE DATE 01 MAY 14

AIP SUP IFR 002/2014 EFFECTIVE DATE 01 JAN 14

AIC IFR A002/2014 EFFECTIVE DATE 06 MAR 14)



NOTAM - Türkiye

Uluslararası NOTAM serileri

• A, B, C, D ve S harfleriyle tanımlanan 5 ayrı NOTAM serisi ile uluslararası kullanıcılara dağıtımı yapılır.

Ulusal NOTAM serileri:

• Dahili NOTAM E, G, H, M serileri Türkçe olarak 4 seri halinde yayınlanır. 

• Bu seriler yalnızca yurt içine yayınlanır.

– Not: E serisi 12 Eylül 2019 itibari ile 10/19 nolu AIP AMDT ile iptal edilmiştir.



NOTAM

NOTAM TİPLERİ 

NOTAMN

Yeni NOTAM yeni bir bilgiyi içerir.

Örnek: G0528/15 NOTAMN

NOTAMR

NOTAMR başka bir NOTAM’ın yerine geçmektedir.

NOTAMR sadece bir NOTAMN veya NOTAMR’nin yerini alır.

Örnek: G0136/12 NOTAMR G0101/12

NOTAMC

NOTAMC’ler NOTAM’ları iptal eder.

Örnek: G0136/12 NOTAMC G0101/12



SNOWTAM

SNOWTAM 

• Meydan hareket sahasındaki kar, buz, sulu kar veya bunlar ile ilişkili su birikintisi nedeniyle oluşan 

tehlikeleri bildiren özel formatlı bir NOTAM’dır.

• Bir SNOWTAM’ ın maksimum geçerlilik süresi 8 saattir. ( Önceden 24 saat idi, Annex-15 AMDT 39 ile 

değiştirildi.)

ASHTAM

• Hava operasyonlarında önemli ölçüde etkide bulunan volkanik aktiviteler, volkanik patlama ve/veya 

volkanik kül bulutu gibi durumları özel bir format  aracılığı ile duyuran özel bir NOTAM serisidir.

• Bir ASHTAM maksimum geçerlilik süresi 24 saattir.



Uçuş Öncesi  Bilgi Bülteni (PIB)

• hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve etkinliği için 

havalimanları ve route için gerekli havacılık bilgileri; 

uçuş mürettebatı  dahil uçuş operasyonları 

personeline ve  uçuş öncesi bilgiden sorumlu 

birimlere yardımcı olmak üzere hazır 

bulundurulmalıdır.

• Yürürlükteki NOTAM’larla diğer acil karakterli 

bilgilerin ana başlıklarıyla bir özetini içeren Uçuş 

Öncesi Bilgi Bültenleri (PIB) meydanların AIS 

birimlerinde, uçuş ekipleri/işleticilerin kullanımı için 

hazır bulundurulur.



Dijital Veri Setleri

• Dijital veri setleri;

a) AIP data set; (AIP veri seti)

• AIP veri seti, hava seyrüsefer için gerekli kalıcı karakterli havacılık bilgisinin dijital gösterimini 

içerecektir (kalıcı bilgi ve uzun süreli geçici değişiklikler) 

b) terrain data sets; ( Arazi veri seti)

• Arazi veri setleri, arazi yüzeyinin sürekli olarak dijital gösterimini içerecektir.

c) obstacle data sets; ( mania veri seti)

• Mania veri setleri, dikey ve yatay uzantılarda maniaların dijital gösterimini içerecektir.

• Mania veri setleri arazi veri seti içinde yer almayacaktır.

d) aerodrome mapping data sets; (Havalimanı H.Veri Seti)

• Havaalanı harita veri setleri, havaalanı özelliklerinin dijital gösterimini içerecektir.

e) instrument flight procedure data sets ( IFP Veri Seti)

• Aletle uçuş prosedürü veri setleri, aletle uçuş prosedürlerinin dijital gösterimini içerecektir.



AIP Data Sets

• AIP veri seti sağlandığında, AIP'nin aşağıdaki bölümleri boş bırakılarak veri setinin sağlandığına dair 

referans not verilecektir:

• a) GEN 2.5 List of radio navigation aids;

• b) ENR 2.1 FIR, UIR, TMA and CTA;

• c) ENR 3.1 Lower ATS routes;

• d) ENR 3.2 Upper ATS routes;

• e) ENR 3.3 Area navigation routes;

• f) ENR 3.4 Helicopter routes;

• g) ENR 3.5 Other routes;

• h) ENR 3.6 En-route holding;

• i) ENR 4.1 Radio navigation aids — en-route;

• j) ENR 4.2 Special navigation systems;

• k) ENR 4.4 Name-code designators for significant points;



AIP Data Sets

• l) ENR 4.5 Aeronautical ground lights – en-route;

• m) ENR 5.1 Prohibited, restricted and danger areas;

• n) ENR 5.2 Military exercise and training areas and air defence identification zone (ADIZ);

• o) ENR 5.3.1 Other activities of a dangerous nature;

• p) ENR 5.3.2 Other potential hazards;

• q) ENR 5.5 Aerial sporting and recreational activities;

• r) ****AD 2.17 Air traffic services airspace;

• s) **** AD 2.19 Radio navigation and landing aids;

• t) **** AD 3.16 Air traffic services airspace; and

• u) **** AD 3.18 Radio navigation and landing aids.



Metadata

Metadata: Veri hakkında veri.

Her veri seti aşağıdaki asgari metadata bilgilerini içermelidir:

a) Veri setini sağlayan kurum veya kuruluşların adları;

b) Veri setinin sağlandığı tarih ve saat;

c) Veri setinin geçerlilik süresi; ve

d) Veri setinin kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama.



Arazi ve Mania Veri Setleri

• eTOD ( Electronic Terrain and Obstacle Dataset ) - Elektronik arazi ve Mania Veri Seti

• PANS-AIM’de verilen sayısal gereklilikler ve metaverilerine uygun olarak Saha-1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 

tanımlanan sahalara  ilişkin Mania ve Arazi verilerinin sağlanmasıdır.



eTOD’un Sağlayacağı Faydalar

Uçakların emniyetli bir şekilde uçuş operasyonlarını gerçekleştirebilmeleri için sayısal arazi ve mania

verilerine ihtiyaç vardır.

• Arazi Uyarı Sistemi (Terrain Warning System)_GPWS

• Prosedür Tasarımı: İniş kalkış, Yaklaşma usulleri

• Uçakların Acil durum/İniş ya da Pas geçme durumu planlamalarında

• Hassas Yaklaşma Arazi Planları ile A Tipi Mania Planlarından daha ayrıntılı bir görselliğe sahip olacağı

için ANNEX-14 havalimanı tahdit sahalarını ihlal eden maniaların tespitinin daha pratik hale

gelmesinde

• Pilotların eğitimlerinde kullanılan Uçuş Simülatörlerinde

• Havacılık Harita/Chartlarının hazırlanmasında

• ASMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketi Kılavuz ve kontrol Sistemi



eTOD Sahaları

• Saha 1: Bir devletin tüm arazisini;

• Saha 2: 4 ayrı alt sahadan oluşmaktadır.

• Saha 2a: Mevcut aşma sahası ile şerit
sahasını içeren bir pistin etrafındaki
dikdörtgen alanı ifade eder.

• Alan 2b: 10 km uzunluğa ve her bir tarafta 
yüzde 15 oranında dışa genişlemeye sahip 
olan, kalkış yönünde Alan 2a’nın 
sonlarından dışa doğru uzanan alan;

• Alan 2c: Alan 2a’nın sınırlarından en fazla 
10 km mesafede olan ve Alan 2b ve Alan 
2a’nın dışında uzanan alan;

• Alan 2d: havalimanı referans noktasından, 
hangisi daha yakınsa, en fazla 45 km ya da 
TMA sınırına kadar mesafede olan ve Alan 
2a, 2b ve 2c’nin dışında bulunan alan;



LTBA Saha 2b, 2c



Havalimanı A Tipi Mania Planı



eTOD Sahaları

• Saha 3: Pist merkez hattından başlayarak 90 metre ve havalimanı harekât sahasının (Pist, Apron, 

Taksiyolu) diğer kısımlarının kenarlarından itibaren 50 metre mesafeye kadar uzanacak şekilde 

havalimanı hareket sahasını sınırlandıran alan.



LTBA Saha-3



eTOD Sahaları

• Saha 4: CAT-II veya CAT-III kategorilerinde olan bir hassas yaklaşma pistindeki yaklaşma yönünde pist 

merkez hattının her yönüne 60 metre uzanan ve pist eşiğinden itibaren 900 metre ileri doğru uzanan 

alan.  



LTAC Saha-4



Hassas Yaklaşma Arazi Planı - PATC



Saha Zorunlulukları

• ICAO Annex-15’ e göre üye ülkeler;

– Saha-1 arazi ve 100 m üzeri elektronik mania verilerini yayınlamak zorundadırlar. (SHALL)

– Saha-2a içinde bulunan ve seyrüsefere etki ettiği değerlendirilen maniaları, kalkış yolu üzerinde

bulunan ve mania yüzeyini delen maniaları ve havaalanı mania tahdit yüzeyini delen maniaları 12

Kasım 2015 itibariyle yayınlamak zorundadır. (SHALL)

– Saha-4 içinde yer alan tüm arazi ve maniaları CAT II-III hassas yaklaşma tesis edilmiş pistler için

yayınlamak zorundadır. (SHALL)

– Saha-2b ve 2c ile Saha-3 arazi ve mania verilerinin yayınlanması tavsiye niteliğinde belirtilmiştir.

(SHOULD)



Arazi Veri Seti; İçerik , Gereklilikler ve Yapısı

• Sayısal arazi veri seti şunları

içermelidir;

– Uzaysal konum (Pozisyon ve

Rakım),

– Yer yüzünün dağ, ırmak, vadi,

su ve buz kütleleri gibi tabii

oluşumlarını içeren tematik ve

geçici özellikleri.

• Arazi verileri Tablo A8-3 de

belirtilen arazi niteliklerini

sağlayacaktır.



Mania Veri Seti; İçerik , Gereklilikler ve Yapısı

• Saha-1 mania veri seti yerden 100 metre ve üzeri

yüksekliğe sahip maniaları içerecektir.

• Saha-2a mania veri seti pist merkez hattı

doğrultusunda ölçülen en yakın pist rakımından 3

metre ve üzeri yüksekliğe sahip, aşma sahası bulunması

halinde en yakın pist sonu rakımından 3 metre ve üzeri

yüksekliğe sahip maniaları içerecektir.

• Saha-4 mania veri setinde, pist merkez hattı profilinden

±3 metre yüksekliğinde bulunan tüm objeler

gösterilecektir.

• Mania verileri maniaya ait dikey ve yatay özelliklerin

sayısal gösterimi şeklinde olacaktır. Mania veri

elemanları manianın fiziksel özelliklerine göre nokta,

çizgi veya poligon şeklinde gösterilecektir. Örneğin,

elektrik hatları çizgi, binalar poligon, direkler nokta

şeklinde gösterilecektir.



eTOD Sayısal Gereklilikler



Ülkemizde eTOD Uygulamaları – GEN 3.1.6



Mania Bilgilerinin AIP de yayınlanması



Çanakkale ve Kayseri Hv. Annex-14 Maniaları

• Havalimanı Annex-14 mania

verileri 3 boyutlu görüntüleme

imkanı veren AIXM 5.1

formatında sayısal olarak

yayınlanmaktadır. Havalimanı

mania kriterlerini aşan tüm

mania bilgileri 3 boyutlu

görüntülenebilecek şekilde

www.ssd.dhmi.gov.tr web

adresinde sayısal olarak

yayınlanmıştır.

http://www.ssd.dhmi.gov.tr/


eTOD Saha-1 ( 12 Aralık  2014 AIRAC ile ilk duyuru)

HGK ile yapılan 

protokol ile Saha-1 

mania verileri HGK 

DEVT’den alınmıştır.



LTAC Area 2a eTOD



LTAC Area 3 eTOD



LTAC Area 3 eTOD



LTAC 03R Area 4 eTOD



LTAC 03L Area 4 eTOD



eTOD Bilgilerinin WEB’te yayınlanması

www.ssd.dhmi.gov.tr



Maniaların AIXM formatı uyumlu excel sayfalarında yayınlanması



AIXM 5.1 HTML görünümü



ANNEX-15

Havacılık Bilgi Güncellemeleri

SAFFET ÖZTÜRK

AIM ŞEFİ

GENEL MÜDÜRLÜK



Havacılık Bilgi Güncellemeleri

• Havacılık verileri ve havacılık bilgileri güncel tutulmalıdır.

• AIP ve dijital data setleri aynı döngü ile güncellenmelidir.

• Aeronautical information regulation and control (AIRAC)

• Uçuş Operasyonlarına etkisi olan bilgilerin AIRAC döngüsü kapsamında 28 günde bir 

güncellenmelidir. 

– FIR, TMA, CTR, TA, TL, MSA, Holding procedures, IFP, ENR, RWY, SWY, TWY, Apron, APP LGT, MET, 

vs.

• AIRAC sistemi kapsamında bildirilen bilgiler, bildirilen durum geçici bir nitelikte olmadıkça ve tüm süre 

boyunca devam etmeyecekse, yürürlük tarihinden itibaren en az 28 gün daha değiştirilmeyecektir.

• AIRAC sistemi kapsamında verilen bilgiler, havacılık bilgi servisi (AIS) tarafından alıcılara yürürlük 

tarihinden en az 28 gün önce ulaştırılması sağlanacaktır.



AIRAC Tarihleri



Havacılık Bilgi Güncellemeleri



Havacılık Bilgi Güncellemeleri

• AIRAC tarihinde yayımlanacak bir bilgi olmadığında en az bir AIRAC döngüsü öncesinden ( 28 gün) 

NIL duyurusu yayınlanacaktır.

– Bir AIP Değişikliği belirlenen aralıkta veya yayınlanma tarihinde yayınlanmayacaksa, bir NIL

duyurusu, NOTAM kontrol listesi ile yapılmalı ve dağıtılmalıdır.

• Kartografik çalışma gerektiren ve / veya navigasyon veri tabanlarının güncellenmesini gerektiren 

önemli değişiklikler AIRAC yürürlük tarihleri dışındaki tarihler uygulama tarihleri olarak kullanılamaz.

• El değişiklikleri veya ilave açıklamaların verilmesi gibi hususlar asgari düzeyde tutulacaktır.



AIP ve SUP Güncellemeleri

• Havacılık bilgi yayını (AIP), güncel tutmak için düzenli aralıklarla değiştirilmeli veya yeniden 

yayınlanmalıdır.

• AIP Değişikliği düzenli aralığı, AIP Bölüm 1 - Genel (GEN) 'de belirtilir.

• AIP'de yapılan kalıcı değişiklikler, AIP Değişiklikleri (AIP AMDT, AIRAC AIP AMDT) olarak 

yayınlanacaktır.

• Uzun süreli geçici değişiklikler (üç ay veya daha uzun) ve Kapsamlı metin ve / veya grafikler içeren 

kısa süreli bilgiler AIP SUP olarak yayınlanacaktır.

• Bir AIP SUP’da bir hata oluştuğunda veya bir AIP SUP‘un geçerlilik süresi değiştirildiğinde, yeni bir

AIP SUP ilgili SUP’un yerine geçecek şekilde yayınlanacaktır.



AIP El Düzeltmeleri

• Yayınlanmış olunan AIP bilgilerinde  hatalı bilgiler NOTAM ile duyurulur ve el ile düzeltilmesi istenir. El 

ile düzletme yapılan AIP bilgisinin yanına NOTAM no’su yazılır ve  AIP GEN 0.5-1 AIP EL 

DÜZELTMELERİ LİSTESİ ne kayıt edilir.

Örnek: Düzeltme NOTAM ı



AIP El Düzeltmeleri

• Örnek : AIP sayfasında el düzeltmesi



NOTAM Güncellemeleri

• NOTAM, dağıtım yapılacak bilginin geçici nitelikte ve kısa süreli olması durumunda ve ya da kapsamlı 

metin ve/veya grafikler hariç operasyonel olarak önem arz eden daimi değişikliklerin ya da uzun süreli 

geçici değişikliklerin, kısa bir sürede duyurulması gerektiğinde oluşturulmalı ve derhal yayınlanmalıdır. 

• NOTAM, Hizmet verilemezlik, volkanik aktivite, radyoaktif madde salınımı, toksik kimyasallar ve 

öngörülemeyen diğer durumlar hariç etkilenen tarafların gerekli herhangi bir işlem yapmaları için 

yeterli süre öncesinden yayınlanmalıdır.

• P, D, R sahalarının kurulması ve acil durum operasyonları dışındaki geçici hava sahası kısıtlamaları 

gerektiren faaliyetler için en az yedi (7) gün önceden bildirimde bulunulur.

• Kalıcı bir NOTAM’ın (PERM) yayınlanmasından itibaren üç ay içinde, NOTAM bilgisi etkilenen havacılık 

bilgi ürünlerine dahil edilecektir.

• Uzun süreli geçici bir NOTAM'ın yayınlanmasından itibaren üç ay içinde, NOTAM'da yer alan bilgi AIP 

SUP’a dahil edilecektir.



NOTAM Güncellemeleri

• Bir AIP AMDT veya bir AIP SUP, AIRAC prosedürlerine uygun olarak yayınlandığında, “içeriğin kısa bir 

açıklamasını vererek yürürlük tarih ve saatini, ve AMDT veya SUP referans numarası verilerek Trigger

NOTAM” olarak adlandırılan NOTAM yayınlanacaktır.

• Trigger NOTAM, AMDT ve SUP ile aynı tarih ve saatte yürürlüğe girecektir ve uçuş öncesi bilgi 

bülteninde on dört günlük bir süre için geçerli kalacaktır.

• Dijital veri setleri için güncelleme aralığı veri ürünü şartnamesinde belirtilecektir.

• Kalıcı değişiklikler ve uzun süreli geçici değişiklikler (üç ay veya daha uzun) dijital olarak kullanıma 

sunulduğunda değişiklikleri içeren eksiksiz bir veri seti  veya daha önce verilmiş olanlardan yalnızca 

farklılıkları  içeren alt küme şeklinde yayınlanacaktır.

• Önceden kullanıma sunulan veri setleri (AIRAC döngüsüne göre) yayın ile geçerli tarih arasında AIRAC 

dışı değişiklikler ile güncellenir.



Dijital Veri Setleri Güncellemesi

• AIP ve dijital data setleri aynı döngü ile güncellenmelidir.

• Dijital veri setleri için güncelleme aralığı veri ürünü şartnamesinde belirtilecektir.

• Kalıcı değişiklikler ve uzun süreli geçici değişiklikler (üç ay veya daha uzun) dijital olarak kullanıma 

sunulduğunda değişiklikleri içeren eksiksiz bir veri seti  veya daha önce verilmiş olanlardan yalnızca 

farklılıkları  içeren alt küme şeklinde yayınlanacaktır.

• Önceden kullanıma sunulan veri setleri (AIRAC döngüsüne göre) yayın ile geçerli tarih arasında 

gerçekleşen AIRAC dışı değişiklikler ile güncellenir.



Havacılık Veri Kataloğu

• Havacılık Veri Kataloğu, havacılık Bilgi yönetimi (AIM) veri kapsamının genel bir açıklamasıdır. AIS 
taraffından toplanan ve muhafaza edilen tüm havacılık bilgilerini birleştirmektedir. Havacılık veri 
kaynağı ve yayın gereksinimleri için bir referans sağlar.

• Havacılık Veri Kataloğu, tüm konuların, özelliklerin ve alt özelliklerin detaylı açıklamalarını, veri kalitesi 
gereksinimleri ve veri tiplerini sunar.

• Table A1-1 Aerodrome data;

• Table A1-2 Airspace data;

• Table A1-3 ATS and other routes data;

• Table A1-4 Instrument flight procedure data;

• Table A1-5 Radio navigation aids/systems data;

• Table A1-6 Obstacle data;

• Table A1-7 Geographic data;

• Table A1-8 Terrain data;

• Table A1-9 Data types; and

• Table A1-10 Information about national and local regulation, services and procedures.
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