TİCARİ BALON İŞLETMELERİ TALİMATI'NDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT

MADDE 1- 01.05.2021 tarihinde yayımlanan Ticari Balon İşletmeleri Talimatının 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının e, ı, j bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasının c, ş, t, cc, çç,
nn bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Aynı maddenin birinci fıkrasının ç, bb, ee bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.
" c) Asıl slot: Genel Müdürlük tarafından işletmeye tahsis edilmiş slot sayısı kadar olan ilk uçuşu,
e) Âtıl slot: Bu Talimatın 42 nci maddesine göre işletme tarafından kullanılmayan slotu,
ı) BIST: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,
j) EASA: Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansını,
ş) İşletme kapasitesi: Uçulabilir gün sayısı ile işletmeye tahsis edilmiş toplam asıl slot sayısının
çarpılması ile oluşan değeri,
t) İşletme kapasite kullanım oranı: İşletmenin kendisine tahsis edilmiş toplam slot ile bir yılda
gerçekleştirdiği uçuş sayısının işletme kapasitesine bölünmesi ile elde edilen oranı,
cc) Sektörel kapasite: Uçulabilir gün sayısı ile ilgili balon uçuş sahasındaki toplam asıl slot sayısının
çarpılması ile oluşan değeri,
çç) Sektörel kapasite kullanım oranı: İlgili balon uçuş sahasında faaliyet gösteren balon işletmelerinin,
kendilerine tahsis edilmiş toplam slot ile bir yılda gerçekleştirdiği uçuş sayısının sektörel kapasiteye
bölünmesiyle elde edilen oranı,
nn) Uçulabilir gün: Meteoroloji değerlendirmesi sonucunda bir yılda uçuş yapılabilen gün sayısını, "

MADDE 2- Aynı talimatın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının c bendi, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
" c) Paydaşlar ile temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun
18 inci maddesi ile belirlenen suçlardan kesin hüküm giymemiş olmaları, haklarında Mahkemece alınmış ve
kesinleşmiş bir iflas veya konkordato kararı olmaması,
gereklidir.
(2) BIST'te işlem gören halka açık ticari balon işletmeciliği yapacak işletmelerin paylarının %51'inin
nama yazılı olması şartı aranmaz. Ancak, BIST'te işlem gören hisselerin dışında kalan nama yazılı payların
çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda olması ve işletmeyi temsil ve idare etmeye
yetkili şahısların çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. "

MADDE 3- Aynı talimatın 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (2) Hisse devredilecek yeni pay sahibinden, kuruluş aşamasında hissedarlardan istenen tüm bilgi ve
belgeler istenir. "
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MADDE 4- Aynı talimatın 13 üncü maddesinin başlığı ile birinci, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
" Paydaşlar, dolaylı paydaşlar, temsile yetkili yöneticiler
(1) İşletmenin gerçek ve tüzel kişi paydaşları ile tüzel kişilerde dolaylı paya sahip gerçek kişi
paydaşların ve işletmenin tüzel kişiliğini temsil ve idare etmeye yetkili yöneticilerinin;
(3) Payları BIST'te işlem gören işletmelerde, borsada işlem gören payların dışında kalan paydaşlar
için de bu madde hükümleri geçerlidir. "

MADDE 5- Aynı talimatın 14 üncü maddesinin birinci, beşinci, yedinci, onuncu, onikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
" (1) Ticari balon işletmeciliği kapsamında; balon ile icra edilen ticari yolcu operasyonu yapacak
işletmelerin Genel Müdürlük tarafından ruhsatlandırılması, ticari/ticari olmayan özel operasyon yapacak
işletmelerin ise ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmesi gereklidir. Balon ile icra edilen ticari yolcu
operasyonu yapacak işletmelerin ruhsatlandırılmasında;
(5) İşletme ruhsatı talebinde bulunan işletmenin, işletme ruhsatı aldıktan sonra uçuşlarından elde
edeceği gelirler dikkate alınmaksızın, en az 3 (üç) aylık balon kirası, yakıt, personel, bakım, sigorta, slot
hizmetleri gibi sabit ve operasyonel işletme giderlerini karşılayabilecek mali güce sahip olduğu ve gerektiğinde
sermaye artırımında bulunabileceğine ilişkin belgelerin Genel Müdürlüğe ön izin aşamasında sunulması
gereklidir.
(7) İşletmenin vergi ve SGK borcu olmadığını gösterir belgelerin Genel Müdürlüğe sunulması
gereklidir
(10) Arızi durumlar haricinde, bu Talimatın 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği, gerekli sayıda
balonun uçuşa elverişli durumda tutulması gereklidir.
(12) Balon ile icra edilen ticari yolcu operasyonları, yalnızca, Genel Müdürlük tarafından havacılık
yayınlarında (Türkiye AIP'si, AIC, NOTAM vb.) balon uçuş sahası olarak yayımlanmış bölgelerde
gerçekleştirilebilir. "

MADDE 6- Aynı talimatın 15 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
" d) İşletmelerde bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ve sorumlu müdür ile uyumluluk izleme ve
emniyet sistem yöneticisi dışında kalan yöneticilerden birisi birden fazla yönetici personel görevi üstlenebilir.
Uyumluluk izleme ve emniyet sistem yöneticisi görevini üstlenen personel, uçuş işletmeden ve yer
işletmeden sorumlu yönetici personel görevlerinden birini üstlenemez. Bununla birlikte, toplam personel
sayısı 20 (yirmi)'nin altında olan işletmeler bu Talimatta belirtilen nitelikleri sağlayan uyumluluk izleme ve
emniyet denetçilerini istihdam eden ve Genel Müdürlük tarafından bu Talimatın 34 üncü maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen yetkilendirilmiş kuruluşlardan denetim hizmeti satın alabilir. "

MADDE 7- Aynı talimatın 16 ncı maddesinin birinci alt bendi, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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" 1) İşletmenin tüm operasyonlarının ve uçuşa elverişlilik aktivitelerinin Genel Müdürlük tarafından
gerekli kılınan standartlarda sağlama ve işletme tarafından tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere tek
başına temsil/ilzam ve harcama yetkisine,
(3) İşletme tarafından, uçuş işletmeden, yer işletmeden, uyumluluk izleme ve emniyet sisteminden
sorumlu yönetici personelin ulusal ve uluslararası sivil havacılık mevzuatı ile işletme el kitabının ilgili
kısımlarına hâkim olması sağlanmalıdır. Bu konu, gerekli görüldüğü durumlarda ilgili yönetici personel
başvurusunun onay aşamasında Genel Müdürlük tarafından yapılan mülakat ve/veya yazılı sınav ile veya
devamında yapılan denetimlerde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda yeterli görülmeyen
sorumlu yönetici personelin, yönetici personel onay belgesi reddedilebilir veya iptal edilebilir. "

MADDE 8- Aynı talimatın 21 inci maddesinin birinci fıkrasının d bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
" d) İşletme hissedarları, temsile yetkili yöneticileri ve işletmede görev alacak sorumlu yönetici
personelin sivil havacılık alanındaki tecrübelerinin uçuş emniyeti açısından değerlendirilmesi. "

MADDE 9- Aynı talimatın 27 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı
maddenin dokuzuncu fıkrasının a, b, c bendi aşağıdaki şekilde eklenmiştir. Aynı maddenin onuncu fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
" (9) Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlar ile doğal afet ve Genel
Müdürlük tarafından izin verilmediği veya düzenleme yapılmadığı takdirde;
a) İşletmenin, işletme ruhsatı verilmesini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde uçuş faaliyetlerine
başlaması gereklidir.
b) İşletme ruhsatı verilen işletmeler, bu Talimatta yer alan şartları taşımak koşuluyla uçuş
faaliyetlerine 6 (altı) aydan daha fazla süre ile ara veremez.
c) Bahsi geçen durumlara ilişkin bilgilendirme işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe gerekçeleri ile
birlikte resmi yazı ile yapılır. "

MADDE 10- Aynı talimatın 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı
maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" (1) İşletme, hizmetin ulusal ve uluslararası standartlarda sağlanması amacıyla operasyon tipine ve
bölgesine göre işletmede görev yapan tüm personelin temel, tip, dönüşüm, yenileme, tazeleme ve iş başı
eğitim ihtiyaçlarını gidermek üzere işletme el kitabı içerisinde, bu Talimatın Ek-4'ünde düzenlenen
gereklilikler de dahil olmak üzere, eğitim ve kontrol programlarını hazırlar ve gerçekleştirir.
(2) Uçuş ve yer ekiplerinin, bu Talimat kapsamında ön görülen, özel belgelendirme gerektiren
eğitimler hariç olmak ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yer eğitimleri ve kontrolleri,
Yükseköğretim Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşları veya Genel
Müdürlük tarafından yetkilendirilen onaylı eğitim kuruluşlarında görevli yer eğitmenleri tarafından verilebilir.
Söz konusu yer eğitmenlerinin; asgari aşağıdaki yetkinliklere sahip olması, işletme içinde yetkilendirilmesi ve
Genel Müdürlük tarafından onaylanması gerekmektedir:
a) Sivil havacılık sektöründe asgari bir yıl tecrübeye sahip olması,
b) Eğiticinin eğitimi konusunda eğitim görmüş olması veya pedagojik formasyon eğitimi almış olması
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veya uçuş/tip öğretmeni sertifikası sahibi olması,
c) Eğitim vereceği konuda eğitim almış olması,
ç) İnsan faktörleri eğitimi almış olması,
d) Eğitim ve kontrol yapılacak konuda işletme el kitabında tanımlanan mesleki tecrübe ve niteliğe
sahip olması. "

MADDE 11- Aynı talimatın 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı
maddenin birinci, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
" (2) İşletmeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenen mali tabloları, takip eden yılın Nisan ayı sonuna
kadar Genel Müdürlüğe sunmak zorundadır. "

MADDE 12- Aynı talimatın 37 nci maddesinin birinci fıkrasının b bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
" b) Eğitim, antrenman ve özel izinle yapılacak uçuşlar ticari uçuşlara dâhil edilmez. "

MADDE 13- Aynı talimatın 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (2) Balon uçuş sahasında operasyon yapan tüm HSK'ların hava sahası kullanımına ilişkin Genel
Müdürlükten veya SHM'den hizmet alması zorunludur. SHM'nin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar
Genel Müdürlük tarafından ayrıca düzenlenecektir. "

MADDE 14- Aynı talimatın 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Aynı
maddenin birinci fıkrasının a, b bendi, ikinci, üçüncü, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" (1) Atıl slot değerlendirme yönteminde;
a) Uçulabilir gün sayısı ile işletme kullanım kapasiteleri dikkate alınır.
b) Uçuş süresi 30 dakikanın altında olan uçuşlar slot hesaplamasına dâhil edilmez.
(2) Yıllık slot kullanım analizi, günlük asıl slot kapasite kullanımı bazında değerlendirilir. Analiz
sonucunda, işletme kapasite kullanım oranı %50'nin altında ve sektörel kapasite kullanım oranının %40'ından
düşük olması durumunda, işletmenin asıl slotu 1 azaltılır ve havuza düşer.
(3) Yıl içerisinde tahsis edilen slot sayısında değişiklik yapılan işletmelerin slot kullanım analizlerinde
dikkate alınacak kapasite kullanımı her bir dönem için ayrı ayrı hesaplanır.
(4) Bu Talimatın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği ihale yöntemi ile 2 yıl süreyle slot tahsis
edilen işletmeler, aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ihale yapılmaksızın slot veya slotlar tahsis
edilene kadar atıl slot hesaplamasına dahil edilmez. "

MADDE 15- Aynı talimatın 43 üncü maddesinin birinci, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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" (1) Bakanlık tarafından her bir balon uçuş sahası için slot tahsisine yönelik yıllık taban fiyat belirlenir
ve Genel Müdürlük hizmet tarifesinde yayımlanır.
(5) İşletmeler, ilgili balon uçuş sahasına ilişkin AIC'de belirtilen kısıtlamaları da dikkate
alarak, kullanımına tahsis edilen slot kadar filosunda uçuşa elverişli balon bulundurmak ve balon-slot
eşleştirmesi yapmak zorundadır. Birden fazla balon uçuş sahasında faaliyet gösteren işletmeler, her bir uçuş
sahası için balon-slot eşleştirmesi yapar ve değişiklikler de dâhil olmak üzere Genel Müdürlüğe bildirir.
Balon-slot eşleştirmesi işletme şartlarında belirtilir ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulamaya
geçilebilir. "

MADDE 16- Aynı talimatın 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" (2) Eğitim ile antrenman uçuşlarında kullanılan balonlar, slot sınırlaması içerisinde değerlendirilmez.
"

MADDE 17- Aynı talimatın 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere, "Balon slot haklarının
dondurulması" başlıklı 45/A maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" Balon slot haklarının dondurulması
MADDE 45/A - (1) Deprem, yangın, doğal afet, salgın, savaş gibi olağanüstü durumlarda veya tüm
işletmelerin benzer oranda olumsuz yönde etkilendiği münferit olaylarda, Genel Müdürlüğün nihai
değerlendirmesi neticesinde ya da hukuki açıdan bu yönde bir karar alındığının belgelenmesi durumunda, bu
Talimatın 13 üncü maddesi kapsamındaki işletmelerin slot hakları, bu Talimatın 18 inci maddesi kapsamında
teşkil edilen inceleme komisyonu tarafından dondurulabilir. Alınan karar ilgili tüm işletmelere duyurulur. "

MADDE 18- Aynı talimatın geçici 2 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı, yedinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. Aynı maddenin sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onikinci, onüçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde eklenmiştir.
" (1) Bu Talimatın yayımı tarihinden önce ruhsat almış olan işletmeler, bu Talimatın yayımı tarihinden
itibaren; mevcut durumlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar bu Talimata uygun hale getirmek zorundadır.
(5) Bu Talimatın yayımlandığı tarihten önce kullanıma tahsis edilmiş slotlar ile ilgili olarak, 01/01/2022
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ihale yapılmaksızın, işletmeler tarafından kullanımına tahsis edilen
toplam slot sayısına göre, ilgili balon uçuş sahasına yönelik belirlenen taban fiyat üzerinden ödeme işlemi
yapılır.
(6) Bu Talimatın yayımlandığı tarih itibari ile balon uçuş sahası olarak yayımlanmış ancak slot
kapasitesi belirlenmemiş bölgelerde başvurusu olan veya ön izin almış işletmelere ruhsatlandırılmalarını
müteakip, ruhsat sahibi olan işletmelere doğrudan, bu Talimatın 43 üncü maddesine istisna teşkil etmek
üzere, ihale yapılmaksızın, 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili balon uçuş sahasına
yönelik belirlenen taban fiyat üzerinden azami 2'şer adet slot tahsis edilir.
(7) Bu Talimatın 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale yapılmaksızın dağıtılacak olan
slotlar ile ilgili olarak, 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işletmeler tarafından kullanımına
tahsis edilen toplam slot sayısına göre, ilgili balon uçuş sahasına yönelik belirlenen taban fiyat üzerinden
ödeme işlemi yapılır.
(8) Balon uçuş sahası olarak yayımlanmış ancak bu Talimatın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında henüz slotları ihale yöntemi ile tahsis edilmemiş bölgelerdeki slotlar, ihale yapılana kadar, ilgili
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bölge için hizmet tarifesindeki taban fiyatın ödenmesini müteakip talep eden işletmelere geçici süre ile tahsis
edilebilir.
(9) Bu Talimatın 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci alt bendinde yer alan
gereklilik, 30/06/2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
(10) Bu Talimatın Ek-4'ünde yer alan Tehlikeli Maddeler-Kategori 10 Eğitimi'nin, en geç 31/12/2022
tarihine kadar, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlük veya ilgili sivil
havacılık otoritesi tarafından bu eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş veya yetkilendirilecek eğitim
kuruluşlarından temin edilerek tamamlanması gereklidir.
(12) Kapadokya ve Pamukkale balon uçuş sahaları haricindeki diğer balon uçuş sahalarında ticari
balon uçuşları yapmak üzere slot tahsis edilmiş işletmeler, 31.12.2022 tarihi sonuna kadar faaliyetlerini
durdurabilirler. Ancak, 31.12.2022 tarihinden önce uçuşlarına başlamak istemeleri halinde veya 31.12.2022
tarihinden sonra bu Talimat gerekliliklerini sağlamak zorundadırlar. Faaliyetlerini durduran işletmelerin, resmi
yazı ile Genel Müdürlüğü bilgilendirmeleri gerekmekte olup, uçuş operasyonlarına başlamadan önce bu
Talimat gerekliliklerini sağladıklarının temini için Genel Müdürlükten izin almaları zorunludur.
(13) Bu maddenin 12 inci fıkrasına göre faaliyetlerini durduran işletmelerin mevcut slot hakları, bu
Talimatın 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına istisna teşkil etmek üzere, başka işletmelere kiralanamaz. "

MADDE 19- Aynı talimatın 49 uncu maddesinin ikinci, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" (2) 20/08/2020 tarihli, UOD-2020-4G numaralı ve "Ticari Balon Uçuş Operasyonları Esnasında
COVID-19 Tedbirleri" konulu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen mevzuata yapılan atıflar, bu Talimata
yapılmış sayılacaktır. "

MADDE 20- Aynı talimatın 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" (2) Bu maddenin birinci fıkrasına istisna teşkil etmek üzere;
a) Kapadokya ve Pamukkale balon uçuş sahaları için bu Talimatın 42 nci maddesi 1 Temmuz 2022
tarihinden itibaren geçerli olup, 2022 yılı uçuşlarına ilişkin atıl slot hesaplamasında 1 Temmuz-31 Aralık 2022
tarihleri arası dikkate alınacaktır.
b) Kapadokya ve Pamukkale balon uçuş sahaları haricindeki diğer balon uçuş sahaları için bu
Talimatın 42 inci maddesi gereği atıl slot hesaplaması 2022 yılı için yapılmayacaktır. "

MADDE 21- Aynı talimatın Ek-1'inin (A.5), (A.6), (A.9), (A.11), (A.13), (A.*) alt maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (A.10), (A.15) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiş ve (A.2), (A.4) alt maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
" A.5.Tasarlanan sermaye ve sahipleri (BIST'te veya uluslararası borsalarda işlem gören payların
dışında kalan mevcut paydaşlar ile paydaşlar arasında tüzel kişilik bulunması durumunda tüzel kişiliğin
paydaşları dahil), T.C. Kimlik Numaraları, öz geçmişleri,
A.6.İşletme pay sahiplerinin bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumlarının olmadığına dair
Taahhütname*,
A.9.Yönetim Kurulu Başkanı/Müdürler Kurulu Başkanı ve üyelerinin Talimatın 13 üncü maddesine
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aykırı durumlarının olmadığına dair Taahhütname*,
A.10.İşletmeyi temsil ve ilzam yetkisi bulunan şahısların isim listesi, T.C. Kimlik Numaraları ve imza
sirküleri ile bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumlarının olmadığına dair Taahhütname*,
A.11.İşletmenin SGK ve vergi borcu olmadığına dair Taahhütname*,
A.13.İşletme ruhsatı aldıktan sonra uçuşlarından elde edeceği gelirler dikkate alınmaksızın, en az 3
(üç) aylık balon kirası, yakıt, personel, bakım, sigorta, slot hizmetleri gibi sabit ve operasyonel işletme
giderlerini karşılayabilecek mali güce sahip olduğu ve gerektiğinde sermaye artırımında bulunabileceğine
ilişkin Taahhütname*,
A.15.Balonla ticari yolcu operasyonlarının, yalnızca, Genel Müdürlük tarafından havacılık
yayınlarında (Türkiye AIP'si, AIC, NOTAM vb.) balon uçuş sahası olarak yayımlanmış bölgelerde, ihale
yöntemine ilişkin uygulamalar saklı kalmak kaydıyla, kendisine slot tahsis edilmesi durumunda,
gerçekleştirilebileceğine dair Taahhütname* (Balon uçuş sahası olarak yayımlanmış bölgelerden slot
uygulamaları var ise bu bölgelerde sadece Genel Müdürlükten slot tahsis edilmesi durumunda uçuşlar icra
edilebilecektir.),
A.*.
Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak
imzası bulunması gereklidir.
Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir
veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
"

MADDE 22- Aynı talimatın Ek-1'inin (B.1), (B.5), (B.*) alt maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, (B.2), (B.3), (B.4), (B.6) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" B.1.Sorumlu Müdür;
a.İşletmenin operasyon ve bakım faaliyetlerini finanse edebilecek seviyede tek başına para harcama
yetkisi veya bu yetkinin asıl ruhsat aşamasında verileceğine dair Taahhütname*,
b.Asgari 3 (üç) yıl çalışma tecrübesi,
c.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler,
ç.Öz geçmiş,
B.2.Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi;
a.Yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya denkliği
YÖK tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belge,
b.Kalite alanında asgari 2 (iki) yıl çalışma tecrübesi,
c.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler,
ç.Öz geçmiş,
B.3.Uçuş İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel;
a.Yükseköğretim kurumlarının asgari ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya denkliği
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YÖK tarafından onaylanmış yabancı Yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belge,
b.Asgari 3 (üç) yıl ticari balon pilotluğu tecrübesi,
c.Asgari 500 saat toplam uçuş saati,
ç.SHT-FCL'ye göre düzenlenmiş asgari C kategorisinde geçerli ticari balon pilotu lisansı,
d.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler,
e.Öz geçmiş,
B.4.Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personel;
a.Asgari lise mezunu olduğuna dair belge,
b.Balon işletmesinde asgari 2 (iki) yıl çalışma tecrübe,
c.Bu Talimatın Ek-4'ünde belirtilen eğitimlere ilişkin bilgi ve belgeler,
ç.Öz geçmiş,
B.5.Sorumlu Müdür, Uyumluluk İzleme ve Emniyet Sistem Yöneticisi, Uçuş İşletmeden Sorumlu
Yönetici Personel, Yer İşletmeden Sorumlu Yönetici Personelin bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı
durumlarının olmadığına dair Taahhütname*,
B.6.Bu Talimatın Ek-4'ünde yer alan eğitimlerden eksik olanlarının ne zaman alınacağının planlanması
ve asıl ruhsat aşamasından önce tamamlanacağına dair Taahhütname*,
B.*.
Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak
imzası bulunması gereklidir.
Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir
veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
"

MADDE 23- Aynı talimatın Ek-1'inin (C.*) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (C.5), (C.8),
(C.9) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
" C.*.
Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak
imzası bulunması gereklidir.
Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir
veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
"

MADDE 24- Aynı talimatın Ek-2'sinin (A.6) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (A.*) alt
maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiş ve (A.3) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
" A.6.Yönetim/Müdürler Kurulunda değişiklik oldu ise;
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A.*.
Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak
imzası bulunması gereklidir.
Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir
veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
"

MADDE 25- Aynı talimatın Ek-2'sinin (A.5.a) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" A.5.a.Pay sahiplerinin isimleri, T.C. Kimlik Numaraları ve paylar (Güncel tarihli hazirun cetveli
ve/veya pay defteri), "

MADDE 26- Aynı talimatın Ek-2'sinin (A.5.b.ii), (A.5.b.iii) alt maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, (A.5.b.iv) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
" A.5.b.ii.Bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumunun olmadığına ilişkin Taahhütname*,
A.5.b.iii.Pay sahiplerinin ve sahibi oldukları işletmelerin SGK ve vergi borcu olmadığına ilişkin
Taahhütname*, "

MADDE 27- Aynı talimatın Ek-2'sinin (A.6.a) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" A.6.a.Yönetim/Müdürler Kurulu isimleri, T.C. Kimlik Numaraları ve imza sirküleri, "

MADDE 28- Aynı talimatın Ek-2'sinin (A.6.b.ii) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (A.6.b.iii)
alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
" A.6.b.ii.Bu Talimatın 13 üncü maddesine aykırı durumunun olmadığına ilişkin Taahhütname*, "

MADDE 29- Aynı talimatın Ek-2'sinin (B.5) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiş, (B.1),
(B.2), (B.3), (B.4) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
" B.5.İşletme teşkilat yapısının son hali ile işletmede görev alan sorumlu yönetici personelde değişiklik
ve eksik eğitim varsa bunlara ait bilgiler, "

MADDE 30- Aynı talimatın Ek-2'sinin (C.5), (C.6), (C.9), (C.*) alt maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, (C.1), (C.3), (C.10) alt maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" C.1.Balonların temin durumunda değişiklik varsa son durumu,
C.3.Balonların tescil ve uçuşa elverişlilik durumu,
C.5.Temin edilen balon pilotlarının isimleri, öz geçmişleri, eğitim belgeleri, lisans ve sağlık sertifikası
fotokopisi, hizmet sözleşmeleri, SGK bildirimleri, bu Talimatın 13 üncü maddesine ilişkin Taahhütname*,
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C.6.Temin edilen balon yer ekibinin isimleri, öz geçmişleri, eğitim belgeleri, hizmet sözleşmeleri, SGK
bildirimleri, bu Talimatın 13 üncü maddesine ilişkin Taahhütname*,
C.9.Bu Talimatın Ek-3'ünde içeriği yer alan işletme el kitabı onay başvurusu,
C.10.İşletmenin uyumluluk izleme ve emniyet sistem birimi tarafından işletmenin tüm birimlerine
yapılan denetim raporu,
C.*.
Taahhütname formlarında, taahhütte bulunan kişi ile birlikte işletme Sorumlu Müdürünün de ıslak
imzası bulunması gereklidir.
Taahhüde aykırı durumların tespiti halinde, gerekliliğin sağlanması talep edilir veya başvuru iade edilir
veya verilen ön izin/asıl ruhsat Genel Müdürlük tarafından iptal edilir.
"

MADDE 31- Aynı talimatın Ek-4'ünün (A.1) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" A.1.Emniyet Yönetim Sistemi Eğitimi, "

MADDE 32- Aynı talimatın Ek-4'ünün (B.1) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" B.1.Emniyet Yönetim Sistemi Eğitimi, "

MADDE 33- Aynı talimatın Ek-4'ünün (C.1) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (C.5) alt
maddesi aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
" C.1.Emniyet Yönetim Sistemi Eğitimi,
C.5.İnsan faktörleri, "

MADDE 34- Aynı talimatın Ek-4'ünün (Ç.1) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" Ç.1.Emniyet Yönetim Sistemi Eğitimi, "

MADDE 35- Aynı talimatın Ek-4'ünün (D.1) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
" D.1.Emniyet Yönetim Sistemi Eğitimi, "

MADDE 36- Aynı talimatın Ek-4'ünün (E.1), (E.2) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (E.3),
(E.4) alt maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
" E.1.Asgari aşağıdaki konu başlıklarını içeren Yer Ekibi Eğitimi,
a.Balonun genel bilgisi,
b.Çevre koruma,
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c.Bölge coğrafyası,
ç.Haberleşme,
d.Acil durum uygulamaları,
e.Yangınla mücadele,
f.Uygulama,
E.2.Emniyet Yönetim Sistemi Eğitimi, "

MADDE 37- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 38- Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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