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Balon ile uçuş yapılan Kapadokya bölgesindeki uçuşların yoğunluğu ve emniyetli uçuş
yapılabilmesi için ilave kapasite artışı yapılamaması nedeniyle ülke içerisinde diğer
bölgelerde de balon uçuşlarının yapılabilmesi ve Balon İşletmelerinin farklı bölgelerde
faaliyete geçmesini sağlama ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu maksatla yukarıda değinilen
faaliyetler için İşletmeleri teşvik etmek sureti ile Balon uçuş faaliyetlerinin artırılması ve ülke
geneline yayılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda aşağıdaki genel usul ve şartların yerine getirilmesi durumunda Teşvik
edilen bölgelerde, tayin edilen işletmeye, ilgili bölgedeki uçuşlarını ve uçuş organizasyonunu
geliştirmesi için en az 3 yıl süre verilecek ve bu süre boyunca ilgili bölgede farklı bir balon
işletmesine uçuş operasyonu düzenleme izni verilmeyecektir.
Genel usul ve şartlar;
1. Teşvik istenen bölgede halen balon uçuşu için izinlendirilen bir firma olmamalıdır.
2. Yeni bölgelerde yapılacak balon operasyonları için müracaatlar 12/02/2015 tarihli
UOD-2015/2 sayılı Kapadokya Balon Uçuş Sahası dışındaki bölgelerde yapılacak
uçuşlar hakkındaki Genelgeye göre yapılacaktır. Bölgenin uçuş için uygun görülmesi
halinde teşvik müracaatı kabul edilebilecektir. Teşvik başvurusu inceleme başvurusu
ile birlikte kabul edilebilecektir.
3. Teşvik verilen Balon işletmesinin yapacağı uçuş adedi hava şartlarının elverdiği
nispette haftada uçuş sayısı yaz döneminde 2, kış döneminde 1 kereden az
olmayacaktır.
4. Tayin edilen işletme, operasyon izninin alınmasını müteakkip balon uçuşlarına en geç
3 ay içinde başlamış olmalıdır. Bu tarihte uçuş başlatılmayan bölgelerde ikinci bir
işleme gerek kalmaksızın işletmeye tanınan teşvikli uçuş düzenleme hakkı iptal olur.
5. Teşvik edilen bölgede yapılacak uçuş operasyonlarında Balon işletmesinin bölgedeki
konumunu kötüye kullanarak fahiş bedelle bilet satışı yaptığının tespiti halinde veya
uçuş emniyeti nedeni ile yetkilerinin kısıtlanması durumunda Genel Müdürlük ilgili
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hattı iptal etme ve/veya ilave yaptırım uygulama ya da başka işletmeye izin verme
hakkını saklı tutar.
Müracat usulü;
Balon uçuş teşvik talepleri EK-1'deki form ile Genel Müdürlüğe yapılacak ve
onaylanmasını müteakip devreye girecektir.
Aynı bölge için yapılan birden fazla müracaatlarda, müracaatlar başvuru sırasına göre
dikkate alınır. Bir başvuru neticelenmeden diğer başvuru işleme alınmaz.
Yapılan başvurular SHGM, web sitesinde ilan edilir.
Teşvikli bölgeler ile işletmelerin ilan edilmesi;
Halen uçuş yapılan Kapadokya bölgesi Balon Uçuşları teşvikli bölge kapsamında
değerlendirilmeyecektir. Başvurular soucunda, teşvik edilen bölgeler ile teşvik edilen
işletmeler SHGM Web sitesi üzerinden yayınlanarak duyurulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Bilal EKŞİ
Genel Müdür

Ekler:
Ek-1: Balon uçuş teşvik başvuru formu
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