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GİRİŞ 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak 

ilan edilen Coronavirus (Covid-19),  dünyanın 

birçok ülkesine yayılmış, ekonomik yönden tüm 

dünyada etkilerini giderek artırmış ve çalışma 

hayatını ve iş yürütme şeklini etkilemiştir. Birçok 

ülke çalışma hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak 

için hukuki düzenlemeler yapmak durumunda 

kalmıştır. Türkiye’de de birçok hukuki düzenleme 

yapılmış yeni hukuk kuralları yürürlüğe 

konulmuştur.  

 

2020 yılında dünyaya yayılan Coronavirus salgın 

hastalığı ve beraberinde getirdiği bir çok yenilik, 

teknolojik ürünlerin insan hayatındaki önemini bir 

kez daha ortaya koymuştur. Havacılık sektöründeki 

gelişmeler, gerek mal taşımacılığı gerekse de yolcu 

taşımacılığı noktasında insansız hava araçlarının 

kullanılması yönünde ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu 

çalışmada insansız hava araçları ile ilgili 

Türkiye’deki hukuki düzenlemeler hakkında 

bilgilendirmelere yer verilmiştir.  

 
I.Türkiye’deki Yasal Mevzuat Kapsamında 
Değerlendirme 
I.1. Dijital devrimin inovatif ürünlerinden biri 

olan, “drone” olarak da bilinen, insansız hava 
araçları (“İHA”) bugün bazı şirketler tarafından 

sektörel olarak denenmesinin yanı sıra birçok kişi 

tarafından da günlük hayatta kullanılır hale 

gelmiştir. Havacılığa ilgisi olan herkes tarafından 

dikkat çeken İHA’lar ile ilgili Türkiye’de mevzuat 

çalışmaları yapılarak yürürlüğe konmuştur. 

 

 INTRODUCTION 
Coronavirus (Covid-19), which has been declared 

as a pandemic by the World Health Organization, 

has spread  many countries and has increased its 

effects in the world economically, accordingly  has 

affected the way of working and business. Many 

countries  had to implement  legal arrangements to 

ensure the sustainability of their working life. 

Accordingly, various new legal regulations entered 

into force  in Turkey. 

 
Coronavirus epidemic spread throughout the world 

in 2020 and  many innovations it brought together 

once again demonstrated the importance of 

technological products in human life. Developments 

in the aviation sector, as well as passenger transport 

goods transport should have revealed the need for 

the use of unmanned aircrafts in the direction of the 

point. The purpose of this document is to set forth 

the overview of the legal regulations in Turkey 

regarding  unmanned aircrafts. 

 

I. Overview of the  Legislation in Turkey 
I.1. Unmanned aircrafts ("UA"), also known as 

"drone", which is one of the innovative products of 

the digital revolution, has been used by some 

companies as well as being used in daily life by 

many people. Relevant legislation studies have 

been carried out in Turkey and entered into force in 

relation to UAs which attract the attention of many 

people who are interested in aviation.  
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Devamlı ve hızlı bir gelişme gösteren, ileri 

teknolojinin uygulandığı, sürat ve emniyet 

faktörlerinin büyük önem taşıdığı sivil havacılık 

sahasındaki faaliyetlerin Türkiye’nin ulusal çıkarları 

ve uluslararası ilişkilerine uygun bir şekilde 

düzenlenmesini sağlamayı amaçlayan 2920 sayılı 

Sivil Havacılık Kanununda, kamu kurum ve 

kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

havacılık sahasındaki faaliyetleri kapsama 

alınmıştır. Kanundaki tanımlamaya göre Türkiye 
Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke ile 
Türk karasuları üzerindeki saha Türk hava 
sahasıdır.  
 

I.2. Sivil Havacılık Kanunu’ndan hareketle İHA’ların 

da Sivil Havacılık Kanunu kapsamında 

düzenlendiğini söyleyebiliriz. Nitekim kanunun 144. 

maddesinde; 

“İnsansız hava aracı satan şirketlerin sorumlu 

işleticileri ve yöneticileri, satılan araç bilgileri 

ile satın alanların kimlik bilgilerini usulüne 

uygun şekilde tutmak ve azami kalkış ağırlığı 

beşyüz gram (dahil) üzerindeki insansız hava 

araçları ile ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 

oluşturulan kayıt sistemine kaydetmek 

zorundadır. Bu kayıtlar, suç işlenmesinin 

önlenmesi ve suç soruşturmalarında 

kullanılmak üzere kolluk birimleriyle 

paylaşılır…” 

Denilmek suretiyle İHA’lar hakkında kapsamlı bir 

düzenleme yapılmıştır. 

 

I.3. İHA’lar ile ilgili bir diğer hukuki düzenleme de, 

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

The purpose of the Turkish Civil Aviation Act 

numbered 2920 is to regulate in line with the national 

interests and international relations, the activities in 

the steadily and rapidly developing field of civil 

aviation where advanced technology, speed and 

safety are factors are high importance. Civil Aviation 

Act is applicable to the operations of public agencies 

& organizations and natural persons and legal 

entities. Further to the Turkish Civil Aviation Act 

Turkish airspace is defined as the airspace 
above land and territorial water under the 
sovereignty of Republic of Turkey. 
 
I.2. We can say that unmanned aircraft are regulated 

under the Turkish Civil Aviation Act in Turkey. 

According to Article  144 of the Turkish Civil Aviation 

Act which reads as follows; 

“Responsible operators and managers of 

companies selling unmanned aircraft, duly 

keeping the information of the vehicles sold 

and the identity of the purchasers, and 

information about unmanned aircrafts with a 

maximum take-off weight of more than five 

hundred grams (inclusive), recorded by the 

General Directorate of Civil Aviation on the 

same day must save to the system. These 

records are shared with law enforcement 

offices to prevent crime and to be used in crime 

investigations…” 

It can be noted that a comprehensive arrangements 

have been made. 

 

I.3. Another legal regulation related to UAs, is the 

directive issued as per the Law no: 5431 on the  

Organization and Duties of the General Directorate 
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Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa ve 2920 

sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak 

hazırlanan talimattır. SHT-İHA İnsansız Hava Aracı 

Sistemleri Talimatında İHA’lar hakkında geniş 

kapsamlı bir düzenleme yapılmıştır. Talimatın 1. 

Maddesine göre; 

“Bu Talimat, Türk Hava Sahasında işletilecek 

veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı 

(İHA) sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve 

tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, 

sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması 

gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve 

İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.” 

 

22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan talimatta 

İHA’lar sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Ardından 

12.06.2017 tarihinde bir takım değişiklikler 

yapılmıştır. Talimatın, 2. Bölümündeki 

“Sınıflandırma, ithal teknik uygunluk, zorunlu 
teçhizat, uçuşa elverişlilik ve özel uçuş izni, 
bakım ve onarım” başlıklı sınıflandırmaya göre; 

Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar 4 

ayrı sınıfa ayrılmıştır: 

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. 

 

I.4. Talimatın “Sorumluluk ve Sigorta” başlıklı 

10. Maddesine göre ise;  

of Civil Aviation and the Turkish Civil Aviation Act 

numbered 2920. A comprehensive regulation on 

UAVs was made in the SHT-UAV Unmanned 

Aircraft Systems Directive. According to Article 1 of 

the  directive ; 

“This directive  is prepared for the purpose of 

determining the import, sale, registration and 

registration of civil unmanned aircraft (UA) 

systems to be operated or used in the Turkish 

Airspace, ensuring the airworthiness of the 

aircraft, the qualifications that the people who 

will use the systems should have, the 

procedures and principles regarding the air 

traffic services and UA operations.” 

 

UAs were classified in the directive which was 

published on February 22, 2016, and then  some 

changes were made on 12.06.2017. According to 

the classification titled “Classification, imported 
technical suitability, compulsory equipment, 
airworthiness and special flight permit, 
maintenance and repair” in Part 2 of the directive  

With reference to the maximum take-off weights, 

UAVs are classified under  4 classes: 

a) UA0: UAs with a maximum take-off weight of 

500 gr (inclusive) - 4kg, 

b) UA1: UAs with a maximum take-off weight of 

4 kg (inclusive) - 25 kg, 

c) UA2: UAs with a maximum take-off weight of 

25 kg (inclusive) - 150 kg, 

ç) UA3: UAs with a maximum take-off weight of 

150 kg (inclusive) and more. 

 

I.4. According to   article 10 of the directive  titled 

“Responsibility and Insurance”; 
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“Tüm İHA ve sistemlerinin işleticileri/sahipleri 

üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan 

sorumludur. 25 kg üstü İHA ile ağırlığına 

bakılmaksızın ticari faaliyet gerçekleştiren 

İHA için, 15/11/2005 tarihli ve 25994 sayılı 

Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve 

Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması 

Gereken Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet 

Sigortası Yönetmeliğine göre sigorta yaptırılır 

ve sigortasız uçuş yapılmaz.”  
 

II. SONUÇ 
II.1.Coronavirus (Covid-19) salgını dünyada 

teknolojik gelişmeleri artıracaktır. Salgının da 

etkisiyle yaşanacak değişim ile birlikte, İHA’ların 

birçok sektörde ihtiyaçlara cevap vereceği 

görüşündeyiz. Dolayısıyla havacılık hukuku 

kapsamında, gerek iç hukuk gerekse de 

uluslararası hukuk alanında İHA’lar ile ilgili yeni 

hukuki düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. İHA 

kullanıcılarının ve bu sektördeki yatırımcıların 

güncel mevzuatı takip etmeleri ve gerekli eğitimleri 

alma, lisanslama ve tescil işlemleri hakkında bilgi 

sahibi olmaları gerekmektedir. 

“Operators / owners of all UAs and their 

systems shall be  responsible for the damages 

they may cause to third parties. For UA, which 

operates commercially with a 25-kg UA 

regardless of its weight, insurance shall be  

made according to the Regulation on Third 

Party Financial Liability Insurance Required by 

Turkish and Foreign Civil Aircraft Flying at the 

Turkish Airspace, numbered  No. 25994 dated 

15/11/2005,  and no flight shall be permitted 

without insurance.” 

 
II.CONCLUSION 
II.1.Coronavirus (Covid-19) epidemic will 

increase the technological developments in the 

world. Our opinion is that UAs will respond the 

needs in many sectors with the change that will 

occur with the effect of the epidemic. Therefore, it 

is inevitable to make new regulations related to 

UAs in both domestic  and international law within 

the scope of aviation law. UA users and investors 

in this sector are required to follow the current 

legislation, and have knowledge about the 

necessary training, licensing and registration 

procedures. 
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