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İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

 

   

Sayı : 2021/03                         13/07/2021 

Konu: Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör   

Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava  

Araçlarının Uyacağı Usul ve Esaslar  

 

 

2021/03 SAYILI GENEL EMİR 

 

 

Amaç: 

  MADDE 1 – (1) Ardahan İli hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil insansız 

hava aracı (İHA) sistemlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22/02/2016 tarihli İnsansız 

Hava Aracı Sistemleri Talimatının Birinci Bölüm Birinci Maddesi’ nde belirtildiği şekilde 

ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin 

sahip olması gereken niteliklerin denetlenmesi ve izinsiz olarak uçuş yapmalarının 

engellenmesini, kullanımının denetlenmesini ve belirli bir disipline bağlanmasını amaçlar. 

 (2)  İnsansız Hava Araçlarının terör örgütlerince, bombalı saldırı ve keşif amaçlı 

eylemlerde kullanabilmek amaçlı bulundurdukları anlaşıldığından, terör örgütlerince yük 

taşıma kapasitesi bulunan İnsansız Hava Araçlarıyla yapabilecekleri bombalı saldırı ve keşif 

türü eylemlerin önüne geçebilmek için kullanım alanının sınırlandırması, İnsansız Hava Aracı 

kullanımının yasak olduğu bölgeler oluşturulması güvenlik açısından önem arz ettiğinden, 

kamu güvenliğini sağlamayı amaçlar. 

 

 Kapsam: 

 MADDE 2 – (1) Ardahan İli sınırları içerisinde bu emirin birinci maddesinde ifade 

edilen Sivil İnsansız Hava Araçlarını(İHA veya DRONE) satan, satın alan, temin eden ve bu 

tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 

 

 Tanımlar: 

 MADDE 3 – (1)  İnsansız hava aracı (İHA veya Drone) :  Aerodinamik kuvvetler 

aracılığıyla sürekli uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan İHA 

pilotu tarafından kontrol edilerek veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak 

uçurulan ya da havada kalabilen hava araçlarıdır. 

 (2) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı 

Sistemleri Talimatının Birinci Bölüm İkinci Maddesi’ne göre; 

 a) Devlet İnsansız Hava Araçları, 

 b) Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sitemleri, 

 c)Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, 

 ç) Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar talimat kapsamı dışında 

tutulmuş, 

 (3) Aynı talimatın İkinci Bölüm Beşinci Maddesi’ ne göre İHA’ların azami kalkış 

ağırlıkları referans alınarak; 
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a) İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’lar, 

b) İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar, 

c) İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar, 

ç) İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar olmak üzere 

dört ayrı sınıfa ayrılmış olup, ağırlığı 500 gr’ dan fazla olanlar sivil kullanım amaçlı insansız 

hava aracı olarak kabul görmüştür. 

(4) Aynı talimatın Birinci Bölüm Dördüncü Maddesi’ ne göre; 

a) Kalabalık olmayan bölge: Boş araziler, tarım alanları, ormanlar, denizler ve iç sular 

gibi içerisinde kalıcı insan yerleşimi ve taşıt bulunmayan bölgeleri, 

b) Kalabalık bölge: Yayla benzeri geçici yerleşim yerleri ile köy ve mezralar, yoğun 

olmayan insan varlığı bulunan turistik ve tarihi tesisler/alanlar, piknik, miting, konser, spor 

faaliyetleri gibi maksatlarla kullanılan bölgeler, yüzme, deniz sporları gibi amaçlarla kullanılan 

kıyı şeritleri ile iç sular, otoyollar ve demiryolları gibi içerisinde yoğun olmayan kalıcı veya 

geçici yoğunlukta insan ve taşıt bulunan bölgeleri, 

c) Çok kalabalık bölge: Meskûn mahaller veya şehir, kasaba ve banliyö gibi yerleşim 

sahaları, sanayi bölgesi, ticaret alanı, gümrük kapıları ve sahaları gibi içerisinde yüksek 

yoğunlukta insan bulunan bölgelerini, 

ç) NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine, 

kolaylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir 

değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta 

hazırlanmış havacılara uyarı yayınını, ifade eder. 

 

Hukuki Dayanak : 

MADDE 4 – (1)  Bu emir; 

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. ve 66. Maddeleri, 

b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 

c) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 

ç) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 

d) 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.Maddesi 

e) 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Amatör Havacılık 

Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14.Maddesi, 

f) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Aracı 

Sistemleri Talimatı’na istinaden hazırlanmıştır. 

 

Genel Esaslar :  

MADDE 5 – (1) Ardahan İli sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçlarını(İHA veya 

Drone)  İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının(SHT-İHA) ilgili hükümleri dairesinde 

kayıt ve tescilini yaptırması zorunludur. 

  (2) Her türlü İnsansız Hava Araçlarını alan/temin eden/kullanan gerçek veya tüzel 

kişilerin en yakın Kolluk Birimlerine  EK-1/A formunu doldurmak suretiyle kullanım amacı 

markası ve modelini bildirmesi zorunludur. 

 (3) Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya Drone) Ulaştırma Bakanlığı Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğünün 22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının 

Uçuşa Yasak Bölgeler Başlıklı 18.Maddesinde belirtilen yerler ile birlikte ilimiz merkez ve ilçe 

sınırları içinde bulunan; 

 a) Valilik ve Kaymakamlıklara ait bina tesisi ve konutları, 

 b) Askeri Birlik, Kurum, Karargah, Sosyal Tesis, Tatbikat, Eğitim Alanları ve 

Lojmanları, 
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 c) Adliye Binası ve Lojmanları, 

 ç) Emniyet  Müdürlüğü Binası, Diğer Bina Tesis ve Lojmanları, 

 d) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Bina Tesis Ve Lojmanları, 

 e) Baraj Setleri, 

 f) Cezaevi bina ve tesisleri, 

 g) Helikopter Pistleri Üzerinde, 

 ğ) NOTAM(Havacıların uçuş ve yer emniyetini etkileyecek bazı önemli durumlardan 

haberdar etmek için yayınlanan bildiri) kararı ile belirli veya belirsiz süreli uçuşa yasak ilan 

edilen bölgelerde kullanımı yasaklanmıştır. 

 (4) Her türlü İnsansız Hava Araçları yasaklanan bölgeler haricinde ilgili Kolluk 

Birimlerine gerekli bilgiler verildikten sonra izin verilmesi halinde kullanılabilecektir. 

 (5) Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya Drone) yasaklanan mahallerde veya izin 

alınmadan gerçekleştirilen uçuşların Emniyet ve Jandarma Birimlerince tespiti halinde bu 

durum tutanağa bağlanarak ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında mezkûr mevzuat hükümlerine 

göre gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. 

 (6) Her türlü insansız hava araçları (İHA veya Drone) ve motorlu çok hafif hava araçları 

ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların Emniyet ve Jandarma 

birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanarak ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında 

mezkûr mevzuat hükümlerine göre gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır. 

  

 Cezai Hükümler :  

 MADDE 6 – (1) Bu kararın uygulanmasında, yerine getirilmesinde aykırı davranan, 

tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişiler hakkında fiil ve eylemleri ayrıca bir 

suç oluşturmuyorsa; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66.Maddesi uyarınca yasal işlem 

yapılacaktır. 

 

 Yürürlük :  

 MADDE 7 – (1) İş bu genel emir yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme :  

 MADDE 8 – (1) Bu genel emir hükümlerini Ardahan Valisi, İlçelerde ise Kaymakamlar 

Yürütür. 

 

 

          Hüseyin ÖNER 

                   Vali 

 

EK-1/A : Kullanım Formu 

 

 

 


