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AMAQ:
MADDE t--Ulke genelinde terdr drgtitlerine ydnelik yaprlan operasyonlarda birEok
terdr <irgiiti.i mensubu etkisiz hale getirilmig, banndrklan yerlerde yaprlan aramalarda patlayrcr
madde, silah, mtihimmat ve DRONE (insansrz Hava Aracr) ele gegirilmigtir.
insansz Hava Araglanrun (DRONE) terdr drgiitlerince, bombah saldrn ve kegif amagh
eylemlerde kullanabilmek amagh bulundurduklan anlagrldrlrndan, terdr Orgiitlerince ytik
tagrma kapasitesi bulunan DRONE'larla yapabilecekleri bombah saldrn ve kegif tiirii
eylemlerin dniine gegebilmek igin kullamm alammn srmrlandrrhp denetlenmesi, insansz
Hava Aract (DRONE) kullammrrun yasak oldu[u bdlgeler olugturularak kamu gi.ivenli[ini
saplamayr amaglar.

KAPSAM:
MADDE 2- Bu talimatta belirtilmeyen hususlarda 2920 sayh Tiirk Sivil Havacrhk
Kanunu ile 5431 sayh Sivil Havacrhk Genel Mtidtirliilti Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrndaki
Kanun hiikiimleri gegerli olup; srmflandrrma, teknik uygunluk, ugu$a elveriglilik, Ozel ugug
izni ve sorumluluk hususlannda Sivil Havacrhk Genel Miidiirliigti tarafindan 2210212016
tarihinde yayrmlanan insansz Hava Aracr Sistemleri Talimatr (SHT-IHA) hiikiimleri
gegerlidir.

Sivil Havacrhk Genel Miidiirliigii tarafindan 2210212016 tarihinde yayrmlanan insansrz
Hava Aracr Sistemleri Talimatr (SHT-IHA) Madde 2'de yer alan;
1- Devlet insansrz hava araglan,
2-Yalruzcakapah alanlarda kullamlan iHA ve sistemleri,
3- Yere veya herhangi bir platforma balh olan insansrz balon ve benzeri sistemler,
4- Azani kalkrg alrrhlr 500 gr'dan az olan iHA'lar, talimat kapsamr drgrnda
tutulmugtur.

TANIMLAR:
MADDE 3-_Bu karann uy
insansrz Hava Aracr Sistemi (IHAS) 'nin bir bilegeni
olarak igletilen, aerodinamik kuwetler aracrh[ryla stirekli ugu$ yapma yetene[inde olan,
iizerinde pilot bulunmakszrn uzaktan iHA pilotu tarafindan kontrol edilerek veya otonom
opera
gurulan ya da havada kalabilen hava aracrm,
IHA ile kontrol istasyonu, komuta ve kontrol
veri ba!r, kalkrg ve inig sistemi gibi ugugun sa[lanmasr igin gerekli olan birbirinden ayn
sistem elemanlanrun biitiiniin, ifade eder.
Aym talimatrn ikinci Bdltim Madde 5'e gd,re de iHA'lar azani kalkrg a[rrhklan
referans ahnarak,

t) iHR0: Azami kalkrg aprrhlr 500 gr (dahiD - 4 kg. arahfrnda olan iHA'lar,
2) iHAl: Azami kalkrg aprrhfr a kg. (dahil) - 25 kg. arah[rnda olan iHA'lar,
3) iHA2: Azami kalkrg agrrh[r 25 kg. (dahiD - 150 kg. arah[rnda olan iHA'lar,
a) iHA3: Azami kalkrg aprrh[r 150 kg. (dahil) ve daha fazla olan iHA'lar olmak iizere
(4) ayn strufa ayrrlmrg olup, a[rrhlr 500 gr'dan fazla olan ugan oyuncaklar dahil pek 9ok

DRONE modeli sivil kullamm amagh insansrz hava aracr olarak kabul edilmektedir.

HUKUKi DAYANAK:
MADDE 4- Bu Karar;

o
o
o
o
.
.

o

5442 Sayrh il idaresi Kanununun l f inci ve 66'ncr maddeleri,
5237 Sayrh Ttirk Ceza Kanunu,
2920 Sayrh Tiirk Sivil Havacrhk Kanunu,
2565 Sayrh Askeri Yasak Btilgeler ve Giivenli Bcilgeler Kanunu,
674 sayrh Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 33. Maddesi,
0910112016 tarih ve 29588 saytlt Resmi Gazetede yayrnlanan Amatrir Havacrhk
Faaliyetleri Ydnetmeligininl 4'iincti maddesi,
2210212016 tarihli insansrz Hava Aracr Sistemleri Talimatlanna dayamlarak
hazrlanmrgtr.

giI,UiRiNI VE SoRUMLULUK

:

MADDE 5.
4) ihsansrz hava aract

satan girketlerin sorumlu igleticileri ve ydneticileri, satlan arag bilgileri
ile satrn alanlann kimlik bilgilerini usuliine uygun gekilde tutmak ve azami kalkrg afrrhpr begyiiz gram
(dattiD tizerindeki insansrz hava araglarr ile ilgili bilgileri, aynr giin iginde Sivil Havacrhk Genel
Miidiirlii[ii tarafindan olugturulan kayrt sistemine kaydetmek zorundadrr. Bu kayrtlar, sug iglenmesinin
Onlenmesi ve sug sorugturmalarmda kullanrlmak tizere kolluk birimleriyle paylagrlrr. Bu ytiktimliilii[e
aykrrr hareket edenler ile yurtdrgrndan bireysel olarak getirdipi veya yurtiginde devraldr[r aracr en geg
iig gtin iginde sisteme kaydettirmeyenlere begbin Ttirk Lirasr idari para cezasr verilir.
Kayrt esnasrnda gergele aykrrr beyanda bulunanlar veya veri girigi yapanlara onbin Tiirk Lirasr
idari para cezasl verilir.
D)ihsansrz Hava Araglanru (DRONE) satrn alan/temin eden/kullanan gahrslann
insansz hava aracr sistemleri talimatrna uygun olarak gerekli kayrt ve tescil iglemlerini
yaptrrdrktan soma en yakrn Kolluk Birimlerine giderek kullamm amacl, markasr ve modelini
ekteki forma (EK-A) uygun olarak bildirmesi gerekmektedir.
g)Sivil ihsansz Hava Araglanrun (iHR veya DRONE) yasaklanan mahallerde ve ya
izin ahnmadan gergeklegtirilen uguglanmn emniyet ve jandarma birimlerince tespiti halinde
bu durum tutanapa baplanacak ve mezkur mevzuat hiiktimlerine gdre adli ve idari iglemler
yaprlacaktrr.

iziN vE KULLATTIrM:
MADDE 6-iHA 0 ve iHA I srmfindaki insansrz hava araglan ile yasaklanan bdlgeler
haricinde olmak, uygun qartlara sahip olmak ve mevzuatta yazir kurallara uymak kaydryla
ilave bir izin ahnmadan ugug yapmak serbesttir.
iHn Z ve iHA 3 srmfindaki insansrz hava araglan igin ugug izin yetkisi Sivil Havacrhk
Genel Miidiirliiltine aittir.

sivil iNslNsrz

HAVA ARAQLARTNTN (iHA veya DRONE)
KULLAI\IMININ YASAK OLDUGU NOIGNINN:
MADDET- Sivil ihsansrz Hava Araglanrun Ulagtrrma Bakanhlr Sivil Havacrhk Genel
Miidiirliigiiniin 22102/2016 Tarihli insansrz Hava Aracr Sistemleri Talimatrrun Uguga Yasak
Bdlgeler Baghkh l8Tinci Maddesinde belirtilen yerleriyle birlikte Merkez ve ilgelerimizde
bulunan;

o

Valillk ve Kaymakamhklara ait bina tesisi ve konutlan,

o
o
.
o
o
.
.
o
o
o
o

MiT B<ilge MtidiirltiEii Bina, tesis ve Lojmanlan,
Askeri Bdlge, Bina, tesis ve lojmanlan,
Adliye Binasr ve lojmanlan,
Emniyet MiidtirltiEii Hizmet Kampiisii, diper bina, tesis ve lojmanlan,
Kamu Kwum ve Kuruluglanna ait bina, tesis ve lojmanlan,
Baraj setleri,
Cezaevi bina ve tesisleri,
Helikopter pistleri iizerinde,
Irtifaya baph olmaksrzrn Muharip Hava Kuweti ve Hava Fiize Savunma Komutanh[r
btinyesindeki 1. Ana Jet Ussii Komutanh[rmn ve Eskigehir Hasan Polatkan
Havalimamrun Meydan referans noktasr merkez ahnarak 15 km yangaptaki alanda ve
her iki yOne de uzunlamasna22 km lik alanda,
Belirlenmig Ozel Giivenlik Bdlgeleri ve gewelerinde,
Havacthk ve Savunma Sanayii alamnda faaliyet gdsteren firmalann tesisleri ve
Eevresinde,

> NOTAM

(havacrlan ugug ve yer emniyetini etkileyebilecek bazr dnemli durumlardan
haberdar etnek igin yayrmlanah bildiri) kararryla belirli ya da belirsiz stireli u9u$a
yasak ilan edilen bdlgelerde insansz hava araglanmn (iHA veya DRONE) ugurulmasr

yasaktr.

cBzAli ivrunyyiun:
MADDE 8- 674 sayrh Kanun Hiikmtnde Kararnamenin 33. Maddesi ile deligtirilen
2920 sayh Ti.irk Sivil Havacrhk Kanunu'nun 144. Maddesi uyannca; Miilki idare amirlerince
belirlenen alanlar drgrnda insansz hava aracr uguran kigilere bin Tiirk Lirasrndan onbin Tiirk
Lirasma kadar idari para cezasl uygulamr. Belirlenen alanlar drgrnda insansrz hava aracr
uguranlara uygulanacak idari para cezalan mahallin mtilki idare amirince uygulamr.

yUnUnr,Ur:
MADDE 9 -Bu talimat yayrnlandrgr tarihte yiirtirliile girer.

vURUrvrn:
MADDE 10 -Bu talimat htiktimlerini
Kaymakamlar ytiriittir.
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