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T.C. 

ÇALDIRAN KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE İLGİLİ YASAKLAMA KARARI 

 

Karar Tarihi : 28.02.2022 

Karar Sayısı : 1 

 

GEREKÇE 

 Gelişen teknoloji ile birlikte, Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ve Sivil İnsansız Hava 

Araçlarının (İHA veya DRONE) kullanımının sıklaştığı, terör örgütleri mensuplarınca kamu kurum ve 

kuruluşlar ile güvenlik güçlerimize karşı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılması ihtimaline karşı, 

Çaldıran ilçesi mülki sınırları içerisinde belirtilen hava araçlarının izinsiz uçurulmasını yasaklamak ve 

meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek.  

 

1-AMAÇ 

Çaldıran İlçesi hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör 

Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının güvenlik 

bakımından hassasiyet arz eden kamu kurum ve kuruluşlar ile devlet büyüklerinin ikametgâhları 

üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, tehlikeli madde taşımalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin 

özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinin engellenmesi, söz konusu araçların art niyetli kişilerce kamu 

kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize karşı kullanılması ihtimaline binaen denetlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

2-KAPSAM 

Bu karar, Çaldıran İlçe sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) 

Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve 

tüzel kişileri kapsamaktadır. 

 

3-HUKUKİ DAYANAK 

3.1-5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. ve 66. maddelerine. 

3.2-35237 sayılı Türk Ceza Kanununun 329, 330, 331, 332. 334, 335. 336, 337. maddelerine, 

3.3-2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun “Yasaklar” başlıklı 93. maddesine, 

3.4-2565 Sayılı Askeri Yasak Belgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21. maddesine, 

3.5-5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine, 



3.6-Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14. maddesine, 

3.7-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatına, 

3.8-Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına 

istinaden hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

İnsansız Hava Aracı (İHA) genel olarak bilinen adı ile DRONE (Yerden Kumandalı Hava Aracı) 

uzaktan kumunda edilen bir tür uçak olup “uzaktan kumanda edilerek uçan” ve “kendiliğinden belli bir 

uçuş planı üzerinden otomatik olarak hareket edebilen uçaklar” olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22.02.2016 tarihinde yayımlanan İnsansız Hava 

Aracı Sistemleri Talimatının (SHT-İHA) 2. Maddesine göre: 

1- Devlet insansız hava araçları, 

2- Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri, 

3- Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon vb. sistemler, 

4- Azami kalkış ağırlığı 500 gr. daha az olan İHA’lar, 

Talimat kapsamı dışında tutulmuş aynı talimatın 2. Bölümünün 5. Maddesine göre İHA’lar 

azami kalkış ağırlıkları referans alınarak, 

İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr. (dâhil) - 4 kg. aralığında olan İHA’lar, 

İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg. (dâhil) - 25 kg. ağırlığında olan İHA’lar, 

İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg. (dâhil) - 150 kg ağırlığında olan İHA’lar, 

İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg. (dâhil) v. daha fazla o'an İHA’lar, 

Olmak üzere (4) ayrı sınıfa ayrılmış olup, ağırlığı 500 gr dan fazla olan uçan oyuncaklar, yani 

pek çok DRONE modeli sivil kullanım amaçlı insansız hava aracı olarak kabul görmüştür. 

 

GENEL ESASLAR 

İlçemiz sınırlan içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçlarını (İHA veya DRONE) ve 

Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden, kullanan şahıslar en yakın kolluk 

birimlerine giderek kullanım amacını, markasını ve modelini bildirme zorunluluğu getirilmesine, 

Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE), Amatör Havacılık Faaliyetleri Kapsamındaki 

Hava Araçları ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının Uçuşa Yasak Bölgeler 

Başlıklı 18’inci maddesinde belirtilen yerlerle birlikte, ilçe sınırları içerisinde bulunan: 

 

 

 

 

 



POLİS SORUMLULUK BÖLGESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİ 

Çaldıran İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan Akbaşak, Aşağı Çanak, Aşağı Kuyucak, 

Avcıbaşı, Ayrancılar, Bezirhane, Buğulukaynak, Doyumalan, Evciler, Hanköy, İncealan, Kalkandelen, 

Koçovası, Kurtoğlan, Salahane, Sarıçimen, Sarıharman, Sellik, Yağbasan, Yassıtepe, Yukarı Çanak ve 

Yuvacık Mahallesi dışında kalan yerlerde drone uçurulmasının emniyet ve asayiş açısından uygun 

olmayacağı değerlendirilmekte olup, uçuşa uygun olan ve uçuşa uygun olmayan yerler aşağıda harita 

ortamında sunulmuştur. 

 

 

Yukarıda belirtilen yerlerin üzerinde ve 200 metre çevresinde her türlü hava aracı kullanıma 

yasaklanmıştır. 

Yasaklanan bölgelerde Kaymakamlıktan, Valilikten gerekiyorsa diğer Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarından ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla ve mevzuatta belirtilen 

Kayıt/Tescil işlemleri ile uçuştan 48 saat öncesinden izin verebilecek makamlara giderek İHA ve 

DRONE kullanım amacı, markası ve modeline ilişkin bilgileri ekteki forma uygun olarak doldurduktan 

sonra kolluk gözetim ve denetiminde sınırları belirlenerek münhasıran uçuş izni verilebilir 

İzin alınarak yapılacak uçuşların talimat usul ve esaslarına bırakılmasına, yasaklanan bölgeler 

haricinde uçuş gerçekleştirilmeden en az 24 saat önce ilgili kolluk birimlerine bildirimde bulunarak 

gerekli bilgiler kolluk birimlerine verildikten ve mahallin en büyük Mülki İdare Amirinden izin 

alındıktan sonra Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlar 

kullanılabilecektir. 

Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile 

yasaklanan alanlar üzerinde uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesi 

engellenecektir. 

Kırmızı Alan  : Uçuşa Yasak Olan Bölgeler 

Yeşil Alan  : Uçuşa Yasak Olmayan Bölgeler 



Çaldıran İlçesi sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve 

Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden ve kullanan şahısların en yakın kolluk 

birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini form düzenleyerek bildirecektir. 

SHT-İHA’ya göre 25kg. altındaki İHA’lar (İHA0 ve İHA1 ) ile yasaklanış alanlarda olmamak 

ve mevzuatta belirtilen kurallara uymak kaydı ile ilave bir izin almadan uçuş yapmak serbesttir. 25 kg. 

üstündeki İHA’lar ( İHA2 ve İHA3 ) için uçuş izni yetkisi Sivil Havacılık genel Müdürlüğüne aittir. 

Her türlü sivil insansız hava araçları (İHA veya DRONE ) ve motorlu çok hafif hava araçları ile 

yasaklanan mahallelerde veya izin almadan gerçekleştirilen uçuşların Jandarma ve Emniyet 

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

mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır. 

 

CEZAİ HÜKÜMLER 

Ülke güvenliği ve ekonomisi için önemli ve stratejik tesislerin yaygın ve çok olması, kamu 

güvenliğinin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tam ve etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla; 

ilçe sınırları içinde kişi ve kurumlar tarafından her ne suretle olursa olsun ikinci bir emre kadar 

Kaymakamlığımızdan izin alınmaksızın İHA, DRONE veya MULTİKOPTER ve benzeri insansız hava 

araçlarının kullanılması, uçurulması yasaklanmıştır. 

Bu kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet 

eden, zorluk çıkaran ve kuralları ihlal edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi, 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ancak kamu düzenini 

ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş 

göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan 

karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü 

çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü izin vermeden ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

koordinasyon yapmaktadır. Bu sebeple mülki idare amirliğince alınacak kararlarda İHA’lar için 

yasaklara uyup uymadıkları denetlenecektir. 

 

7-SEKRETERYA HİZMETLER 

İş bu karara ve karara esas olan konu ile ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin sekretaryaları 

ilgili Kolluk Kuvvetlerince sorumluluk bölgelerine göre yerine getirilecektir. 

Bu kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davranan hakkında adli ve idari 

işlemlerin yapılacağının kamuoyuna ve ilgililerine Kaymakamlığımız web sitesi vasıtasıyla ilanen 

duyurulmasına, gereği için Çaldıran 1.Hudut Tabur Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe 

Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

8-YÜRÜRLÜLÜK 

Bu karar 01.03.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

9-YÜRÜTME 

Bu kararı Çaldıran İlçesi Kaymakamlığı yürütür. 

    

 

                Hasan Hüsnü TÜRKER 

                          Kaymakam 

 

 

 


