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Bilindiği üzere; hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanması SHY-M
(Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği ) 5inci maddesi kapsamında
hava aracı işleticisi veya onaylı SYK (Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu)
sorumluluğundadır. SHY-M Ek-1 (Ek: RG-20/12/2013-28857) dışında kalan, Türk Sivil
Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının sürekli uçuşa elverişlilik durumunu izlemek ve
SHY-M ikinci bölümde ifade edilen sorumlulukların yerine getirildiğini doğrulamak
amacıyla, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından hava araçlarına,
Hava Aracı Sürekli Uçuşa Elverişlilik Gözetimleri (Aircraft Continuing Airworthiness
Monitoring-ACAM) gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla
11 Haziran 2015 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir.
ACAM gözetimleri detaylı inceleme ve ramp incelemeleri olmak üzere iki farklı
şekilde gerçekleştirilecek olup, ramp inceleme hava aracının mevcut durumunu izleyebilmek
için hava aracı operasyonu esnasında, uçuştan önce ya da sonra gerçekleştirilebilecektir. Uçuş
emniyetini direkt etkileyebilecek geçerli bir neden olmadığı sürece operasyonun gecikmesine
neden olmamak için hava aracının yerde kalacağı sürede denetlemenin gerçekleştirilerek
bitirilmesi öngörülmektedir. Ramp incelemeleri için SANA denetlemeleri sonucunda ortaya
çıkan raporlar da kullanılabilecektir.
ACAM incelemeleri için plan; tescildeki hava aracı sayısı, bölgesel ve operasyonel
şartlar, uçuşa elverişlilik standartları, önceki gözetim faaliyetleri ve gerçekleştirilen risk
analizleri değerlendirilerek oluşturulacaktır. Bu bağlamda plan oluşturulurken ya da
güncellenirken kuruluşlardan filolarında bulunan hava araçlarına ait çeşitli veri, bilgi ve
belgeler istenebilecektir.
Detaylı inceleme ise hava aracı uçuşa elverişliliğinin belirlenen hususlarda tamamen
gerekliliğini sağladığını değerlendirmek adına büyük bakımlar esnasında planlı, haberli ve
hava aracı sahibi/kuruluş temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.
Her bir ACAM incelemesi esnasında hava aracı fiziksel kontrolü de yapılır.
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Ramp incelemeleri Ek-1’de yer alan SHGM Form 277, detaylı incelemeler ise Ek-2’de
yer alan SHGM Form 254’e uygun olarak yürütülür ve hava aracı ve ekipmanlarının
durumunun, SHY-M Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu yönetmeliğindeki
gereklilikleri ile sürekli uyum sağladığının kontrolü yapılır. İnceleme sonlandırıldıktan sonra
kontrol formlarının birer nüshası, talep edilmesi halinde Sorumlu kaptan pilota ya da kuruluş
temsilcisine verilir.
Gözetim esnasında SHY-M, kuruluş onaylı el kitapları ve üretici firma standartları ile
ilgili herhangi bir uyumsuzluk tespit edildiğinde, bu uyumsuzluk bir bulgu olarak
değerlendirilir. Gerekli düzeltici işlemler Genel Müdürlük tarafından belirlenen süreler
içerisinde kuruluş tarafından gerçekleştirilmelidir.
Denetimlerde tespit edilen tüm bulguların değerlendirilmesi sonucunda; 2920 sayılı
Kanunun 27 nci maddesi ile 5431 sayılı Kanunun 4, 8, 8A ve 10 uncu maddesi kapsamında
süre verilmeden doğrudan uçuş durdurma da dahil yaptırım uygulaması yapılabilecektir.
Denetimlerde tespit edilen bulguların verilen süre içerisinde kapatılamaması
durumunda 2920 ve 5431 sayılı Kanunlar, SHY-İPC Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta
belirtilen yaptırımlar Genel Müdürlük tarafından uygulanır.
Bu bağlamda, ACAM incelemelerine 01 Ağustos 2015 tarihi itibariyle başlanacak olup
işletmelerin konuyla ilgili gerekli hazırlıklarını tamamlaması ve inceleme esnasında Genel
Müdürlük denetçilerine, kuruluş temsilcilerinin ve hava aracı pilotlarının gerekli kolaylığı
sağlaması hususunda gereğini önemle rica ederim.
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