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Bu Genelge, Kapadokya bölgesi balon uçuş sahasına ait uçuş öncesi meteorolojik
durumların incelenmesi, raporların analizi, koordinasyonu ve meteorolojik değerlendirmenin
yapılması ve Slot Hizmet Merkezine (SHM) iletilmesine ilişkin usül ve esasların belirlenmesi
amacı ile SHT Balon-Slot (Rev.02)Talimatı esas alınarak hazırlanmıştır.
Genel esaslar;
1) Meteorolojik Değerlendirme Grubunun (MDG) oluşturulması;
a) Meteorolojik değerlendirmeler 12 (on iki) pilottan oluşan Meteorolojik değerlendirme
gurubu ile idame ettirilecektir.
b) Bahse konu grup, beş farklı bölgede her bir bölge için 1 (bir) asıl, 1 (bir) yedek ve 2
yedek (havuz) olacak şekilde görevlendirilecektir. Görevden ayrılanların yerine
Nevşehir Temsilciliği tarafından yeni bir pilot görevlendirilecektir.
c) Asıl görevlinin olmadığı durumlarda (İzin ve/veya mücbir sebepler) yerine yedeği, o da
olmadığı zaman havuzdan ilgili gün ve bölge için Slot Hizmet Merkezi (SHM)
tarafından değerlendirme yapacak uygun bir pilot görevlendirilir.
2) MDG; Birinci Uçuş, İkincil Uçuş ve Öğleden Sonra Uçuşları için, meteorolojik verilere
dayalı olarak ve uçuş sahasında fiziki kontrolleri yaparak ön değerlendirme yapar.
3) Meteorolojik değerlendirmeler uçuştan bir gün önce meteorolojik raporların incelenmesiyle
başlar, uçuşun yapılacağı gün uçuş saatinden önce kesinleştirilir. Meteorolojik duruma göre
bir gün önceden de meteorolojik değerlendirmeler sonucu kırmızı bayrak kararı verilebilir.
4) Görevlendirilmiş olan MDG pilotları sorumlusu olduğu bölgelerin meteorolojik ön
değerlendirmesini yapar ve ilgili bölge hakkındaki nihai meteorolojik değerlendirmesini
SHM’ye iletir. SHM bu bilgileri kayıt altına alır.
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Meteorolojik değerlendirmenin yayınlanması;
Meteorolojik duruma ait değerlendirmelerin alınmasını müteakip uçuşa ait işaret bayrağı
Kırmızı (uçulamaz), sarı (hazırlık yapılabilir ama uçulamaz) ve yeşil (uçulabilir) olarak SHM
tarafından http://shm.kapadokya.edu.tr adresinde yayınlanır. Yeşil bayrak tavsiye niteliğinde
olup tüm sorumluluk pilot ve işletmede olacak şekilde uçuş yapılabileceğini gösterir.
Sorumluluk ve İdari yaptırımlar;
a) Uçuş yapacak tüm işletme ve pilotların meteorolojik durumu izlemeleri zorunluluk olup
sarı ve kırmızı bayrak olduğu durumlarda uçuş yapılması yasaktır.
b) MDG değerlendirmeleri yaparak SHM’ne bildirmekten, SHM gelen bilgileri kayıt
altına alarak internet sitesinde yayınlamaktan, işletme sahipleri ile uçuş yapacak pilotlar
uçuş kararının verilmesi ve emniyetli uçuşun yapılmasından sorumludur.
c) Bu genelge ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan diğer düzenlemeler ile 2920
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda yer alan gerekliliklere aykırı hareket edilmesi
halinde ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Gereğini rica ederim.
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