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Huma’ya Hoş Geldiniz!

Türkiye’nin önde gelen insansız araç teknolojileri şirketlerinden biri olan Huma Danışmanlık ve Eğitim 
Hizmetleri’nin kuruluş hedeflerinin başında Türkiye’de insansız araçlar sektöründe eğitimli insan kaynağı 
yaratılmasının desteklenmesi gelmektedir. 

Tüm insansız araçlar, özellikle de drone (Türkçe okunuşu ile dron) olarak da anılan insansız hava araçları 
(İHA’lar), geçtiğimiz 5 yıl içerisinde günlük hayatımıza çok hızlı bir giriş yapmışlardır. Her geçen gün kullanım 
alanları hızla artmaktadır. İlk başta savunma sanayisi, ardından da kamu hizmetleri içinde geniş kullanım alanı 
bulan insansız araçlar, teknolojinin gelişmesi ve ucuzlaması ile şimdiden birçok ticari sektör için vazgeçilmez bir 
noktaya gelmişlerdir.

“İnsansız araç” ismi aslında oldukça aldatıcıdır. Her teknolojide olduğu gibi insansız araçlarda da en önemli 
unsur insandır. Bir teknolojiyi hobi olarak kullanmak ve belirli bir amaca yönelik kullanıyor olmak birbirinden 
çok farklı şeylerdir. Teknoloji, belirlenmiş bir amaca hizmet ettiğinde önemli ölçüde eğitim gerektirmektedir 
çünkü kullanıcıların sorumlulukları ortaya çıkmakta, hesap verebilirlik önem kazanmaktadır. Ayrıca yaptığınız 
işe göre yeri geldiğinde sizin uzmanlık alanınız olmasa dahi bir başkasının yaptığı işi denetleyebilmek, süreçleri 
takip edebilmek için o işe hâkim olmanız gerekebilir. 

Tüm bu sebeplerle günlük hayatımıza girmeye başlayan teknolojilere aşina olmamız, hatta belli bir seviyeye 
kadar temel çalışma mantığını kavramış olmamız önem taşımaktadır. İnsansız araçlar, bilgisayar devriminden 
sonra belki de hayatımızı en temelden etkileyecek, tüketim alışkanlıklarımızdan nasıl para kazandığımıza birçok 
alanda kilit rol oynayacak teknolojilerin başında gelmektedirler. Bizler bu yüzden Huma’da bu katıldığınız eğitim 
programının hayatınızda önemli bir rol oynama potansiyeli olduğuna inanıyoruz. 

İnsansız araçlar sektörü henüz yolun çok başındadır ve yakın gelecekte ne noktaya ulaşacağını bugünden 
kestirmek oldukça zordur. Ancak, dünyanın istisnasız tüm önde gelen ekonomi ve teknoloji analiz merkezleri, 
insansız araçları yirmi birinci yüzyılda insan hayatını değiştirecek teknolojilerin başında göstermektedirler. 
Bu eğitimi alarak daha sürecin bu kadar başında konuya hâkim olmanız, direkt mesleğiniz olarak ticari İHA 
operatörlüğünü veya pilotluğunu seçmeseniz dahi yapacağınız işlerde İHA’ları nasıl etkin kullanabileceğinizi, 
hangi özelliklerinden faydalanacağınızı en baştan bilmeniz, size avantaj sağlayacaktır. İşte bu yüzden 
eğitimlerimizin önemli bir parçası da sizleri teknolojinin ne yöne doğru geliştiği konusunda bilgilendirmek ve 
eğitimimiz bittikten sonra dahi doğru kaynaklara yöneltmeye devam etmektir. 

Bu eğitimler ile vurguladığımız diğer önemli bir nokta da teknolojinin gerçek yetenekleridir. Haberlerde hemen 
her gün farklı bir drone hikayesi ile karşılaşmak, drone kullanılarak pizza teslimatından uçan taksiye birçok 
manşet ile karşılaşmak mümkündür. Ancak bunların büyük çoğunluğu reklam amaçlı yapılmış çalışmalardır. Daha 
geniş kitlesel kullanıma kavuşmaları için önlerinde teknolojik, altyapısal ve hukuki birçok engel bulunmaktadır.

Yakın geçmişimizde benzeri teknolojilerin bu engelleri ne kadar hızlı aştığına tanık olduğumuz İHA’ların için 
gelişimlerini tahmin etmek zor değildir. Ancak İHA’lar, kullanımı sorumluluk isteyen cihazlardır. Kullanımların 
yasal kaynaklarını da iyi bilmek gerekmektedir. Okumakta olduğunuz bu kitap ve eğitimlerimiz, bu sorumluğun 
bilincinde hazırlanmıştır.

Huma Academy, insansız araçların yakın geleceğimizde hayat değiştirecek bir teknoloji olacağı öngörüsü ile 
kurulmuştur. Bizler, ülkemizin bu yeni teknolojide dünyada söz sahibi olabilmesi, ithal eden değil ihraç eden bir 
konuma gelmesi için en önemli faktörün insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Siz de umarız bu eğitimde aldığınız 
bilgiler kapsamında bu teknolojiyi bizim kadar sever, ticari değeri konusunda bizim heyecanımızı paylaşırsınız. 
İnsan hayatına ve en başta sizin hayatınıza katacaklarından en geniş şekli ile faydalanırsınız. 

Saygılarımızla,
Huma Academy Ekibi

00
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a. Tanıtım

Tüm dünyada insansız hava araçlarının (İHA’ların) sayısı hem kullanıcı hem de kullanım alanlarındaki artışa 
paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Halk arasında drone adı da verilen bu araçlar hızla ve farklı şekillerde 
günlük hayatımızın içerisinde yerlerini almaktadırlar. Ancak bu teknolojinin gösterdiği gelişim ve kullanımındaki 
artış, çokça riskli ve sakıncalı durumları beraberinde getirmektedir. İnsansız hava araçlarının temini, kaydı ve 
kullanımı gibi konularda birtakım usullerin ve yasal bir zeminin oluşturulması gerekmiştir. 

2015 itibarıyla dünyada hava trafiğini düzenleyen resmî makamlar, tüm ulaşım araçları için olduğu gibi, İHA’lar 
için de kullanım kuralları, yasaklar, eğitim ve sertifika programları gibi konuları kapsayan kanunlar ve talimatlar 
yayımlamışlar ve bu teknolojinin en emniyetli şekilde faaliyet göstermesi için hukuki zemini inşa etmeye 
başlamışlardır. Böylece İHA’ların kullanımı için gerekli eğitim ve sertifikalandırma programları, araçların tescil, 
sigorta ve kullanımına ilişkin gerekli belgeler, uçuşa müsait ve yasaklı hava sahaları, bakım ve onarım usulleri 
gibi konular bir ölçüde kesinlik ve resmîyet kazanmıştır. 

Ülkemizde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) ilk kez 2016’da yayımladığı ‘İnsansız Hava Araçları 
Sistemleri Talimatı’, İHA kullanımına ilişkin resmî yasal dayanak olarak hazırlanmıştır. Sonrasında bu talimat, 
güncellemeler ile günümüzdeki halini almıştır. SHGM’nin İHA eğitimi için yetkilendirdiği kurumların ilgili 
talimatnameye uygun eğitim müfredatı ile verdiği eğitim hizmetleri de SHGM’nin İHA Sistemleri Talimatı’nın 
parçasıdır. SHGM onaylı kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitime katılanlara, katıldıkları eğitime göre farklı 
kategorilerde “Ticari İHA Pilotu Sertifikası” düzenlenmektedir.

Huma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., SHGM tarafından TR-E-İHA-45 kodu ile yetkilendirilmiştir 
ve SHGM’nin koymuş olduğu eğitim standartları ile tam kapsamlı uyumlu bir eğitim kurumu olarak hizmet 
vermektedir. 

Ülkemizde hâlihazırda 50.000’in üzerinde lisanslı İHA kullanıcısı bulunmaktadır ve bu sayı her geçen gün hızla 
artmaktadır. Ancak sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde Ocak 2019 itibarı ile lisans almış İHA pilotu sayısının 
1,5 milyonu geçtiği, bunlardan 400.000’in üzerinde pilotun ülkemizde (25 kg üstü İHA’lar için geçerli olan) İHA2 
ve İHA3 kategorilerinde görüş sahası dışında kullanma lisansına sahip olduğu düşünülürse Türkiye’nin de bu 
sektörde söz sahibi olabilmesi için daha agresif hedefleri olması gerekliliği de açık olarak ortaya çıkmaktadır.

İHA’lar gittikçe daha fazla otonom, yani programlanmak suretiyle kendi kendilerine hareket etme yeteneğine 
sahip olacaklardır. Gerekli hukuki düzenlemeler hayata geçtiğinde dünyanın herhangi bir yerinden binlerce 
kilometre uzaklıktaki bir İHA’yı uçurmak mümkün olacaktır. Bu durumda İHA Sistem Operatörlüğü, 
eğitimimizde detaylı vurgulayacağımız gibi çok daha önemli bir ihtisas konusu ve belki de en önemlisi ihraç 
edilebilir bir hizmet dalı haline gelecektir. İşte bu noktada Türkiye, kendisini bu hizmeti ya ihraç eden ya da 
ithal eden bir konumda bulacaktır. Şüphesiz Huma’da hedefimiz, Türkiye’nin insan kaynağını ihraç eden bir 
ülke olmasıdır.

İnsansız Hava Aracı ismi yanıltıcıdır. Her teknolojide olduğu gibi İHA’larda da esas olan insandır çünkü bir 
teknoloji, ancak kullanıcısı kadar verimli ve etkili olabilir. Yakın geleceğimizin en hızlı büyüyecek iş kollarından 
biri olan insansız araçlar sektöründe verilen eğitimlerin kalitesi ve bu eğitimleri alan kişilerin konularına hâkim 
olmaları, bu sektörde artan küresel rekabet içerisinde belirleyici olacaktır.

“Öğrenmenin yaşı yoktur” özlü sözünün gittikçe daha önem arz ettiği bir çağda arzumuz, almış olduğunuz 
bu eğitim ile kendinizi Türkiye’den başlayarak ama bu teknoloji geliştikçe küresel ölçekte rekabetin içerisinde 
görev alacak yetenek ve yeterlilikte yetiştirmenize yardımcı olmaktır. Katıldığınız eğitim, Huma’da bizler için 
size sunduğumuz bir yolculuğun ilk adımlarıdır. İHA’ları yakından tanımanız ile birlikte teknoloji geliştikçe, yasal 
zemin değiştikçe bizler ile irtibatta kalmanız, doğru kaynaklardan gerçek ve teyit edilmiş bilgiler ile yönlendiriliyor 
olmanız, en az eğitimin kendisi kadar bizler için önemlidir. 

01 EĞİTİMLERİN KAPSAMI
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b. Huma İHA0/İHA1 Eğitimleri Kapsamı

Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan talimata göre, insansız hava araçları azami 
kalkış ağırlıklarına göre dört ayrı kategoriye ayrılmışlardır:

İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gram (dâhil) 4 kilogram 
aralığında olan İHA’lar
İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kilogram (dâhil) 25 kilogram 
aralığında olan İHA’lar
İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kilogram (dâhil) 150 kilogram 
aralığında olan İHA’lar
İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kilogram (dâhil) 
ve daha fazla olan İHA’lar

Bir İHA’nın kalkış ağırlığı, taşıdığı tüm yük ile birlikte hesaplanmaktadır.

İHA0 eğitimi kapsamında katılımcılara toplam 12 saatlik teorik eğitim programı sunulmaktadır. İHA1 için ise 
toplam 36 saat teorik eğitim gerekmektedir. İHA0 ve İHA1 eğitimlerinin müfredat başlıkları aynı olup her konuda 
İHA1 için verilen bilgilerde sadece daha fazla detaya girilmektedir.

Genel olarak bakıldığında İHA0 ve İHA1 kategorileri, İHA’nızın görüş alanı içerisinde kaldığı durumlarda uçuş 
yapmanıza izin veren lisans kategorileridirler. İHA2 ve İHA3 kategorileri ise, İHA’nızı görüş alanınızın dışında 
uzak mesafelere uçurmanıza izin veren lisanslardır. Örneğin, her ne kadar İHA1 lisansınız 10 kg ağırlıktaki bir 
İHA’yı uçurmaya uygun olsa da İHA’nızı sizden 2 km uzağa uçurmanıza izin vermeyecektir.  Diğer taraftan 
25 litre su tankına sahip, kalkış ağırlığı 35 kg olan bir tarım İHA’sını 10 metre yükseklikten sınırlı bir alanda 
uçuruyorsanız, burada da İHA1 uçuş prensipleri aynen geçerli olacaktır. Bu sebeple temelde kalkış ağırlığına 
bakmadan İHA’nızı nasıl kullanacağınıza odaklanmak gerekmektedir.

Eğitim programımız ve okumakta olduğunuz bu referans kitabı, Huma tarafından İHA0 ve İHA1 lisansları 
alanındaki en kapsamlı Türkçe içerik olma hedefi ile özel olarak hazırlanmıştır. SHGM’nin şart koştuğu konuların 
üzerine sizlerin İHA’ları kullanırken faydalanacağınızı düşündüğümüz farklı bilgiler de eklenmiştir. Bu eğitimi 
alan kişinin öncelikli hedefinin İHA’sını ticari amaçlı kullanacağı düşüncesi baz alınmıştır. 

Fiziksel olarak katıldığınız eğitim ile referans kitabımız aynı akışta gitmektedir. Eğitmenlerimizin temel hedefi, 
sizlere aramıza katıldığınız süre içerisinde kendi bilgi birikimleri ile zenginleştirilmiş şekilde İHA’nızı nasıl sağlıklı 
uçurabileceğinizi öğretmektir. Kitabımız ise eğitmeninizin verdiği bilgileri desteklemek ve kişisel önem verdiğiniz 
alanlar olması durumunda burada sınıf ortamında girilmeyen detayları kapsayabilmektir.

Eğitimimizin giriş bölümünde İHA’lar ile ilgili genel bir tanıtım yapılmaktadır. Ardından havacılık esaslarına 
girilerek havacılık lisanından aerodinamiğe, jeolojiden meteorolojiye, birçok farklı konuya değinilecektir. Bunları 
tamamladıktan sonra İHA’ların nasıl uçtuğuna yönelik teknik bilgiler paylaşılacak ve bir İHA’yı en iyi nasıl 
uçuracağınız, nelere dikkat etmeniz gerektiği, nasıl bakım-onarım yapmanız gerektiği konuları anlatılacaktır. 
İHA uçurmak için bilmeniz gereken güncel mevzuata detaylı bir şekilde değinilecektir. Bir İHA’yı Türkiye sınırları 
içerisinde uçururken nelere dikkat etmeniz gerekiyor, İHA’nızı nasıl kayıt ettirirsiniz, nasıl güvenli bir uçuş 
sağlarsınız, acil bir durumda neler yapmanız gerekir gibi konular detaylandırılacaktır. 

Eğitimimizin devamında İHA’ların geleceği ile ilgili konular anlatılarak bu program ile elde edeceğiniz lisansın 
nasıl size ticari olarak uzun dönemde faydalı olabileceği, hangi sektörleri yakından takip etmenizin gerekeceği 
konuları gerçek ve güncel rakamlar ile paylaşılarak tartışılacaktır. Eğitim günlerimizin sonlarında simülasyon 
ve saha uçuşları kapsamında çalışmalarımız olacak ve sizler ile drone uçurma teknikleri ile acil durumlarda ne 
yapmanız gerektiği ile ilgili pratik bilgiler paylaşılacaktır.

Eğitim programının temel amacı, başarılı bir İHA pilotu olmanızın da ötesinde, mümkün olan en geniş şekli ile 
bu harika teknolojiyi sizlere anlatmak ve bu eğitim ile aramıza katılma sebebiniz ne olursa olsun hayatımızın 
nasıl her noktasına dokunacağını vurgulamak, İHA’ların yakın zaman içerisinde size hayatınızda ticari olarak 
açabileceği kapıları işaret ederken sizleri TIME dergisi tarafından “Drone Çağı” olarak adlandırılan yakın geleceğe 
(yarın sabaha) en iyi şekilde hazırlamaktır.
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İHAo ve İHA1 eğitimlerimiz 6 farklı modülden oluşmaktadır. İHA0 için bu modüllerden ilk 4’ünün alınması 
yeterlidir. İHA1 için modüller daha derinlemesine işlenmekte ve ağırlıklı olarak ticari kullanım içeriği üzerinde 
durulmaktadır. 

Her ne kadar SHGM açısından İHA0 ve İHA1 arasındaki temel farklılık kalkış ağırlığı olsa da Huma’da bizim 
temel yaklaşımımız daha önce belirttiğimiz şekilde kullanım amacıdır. Eğer İHA’nız ile yapacağınız faaliyetler 
fotoğrafçılık ve filmcilik ise, yani İHA’nızı bir uçan kamera olarak kullanıyorsanız İHA0 lisansı kapsamında 
edinilen bilgiler büyük ihtimalle bugün için yeterli olacaktır. Eğer İHA’ların ticari dünyasında farklı sektörleri 
hedefliyorsanız, o zaman İHA1 lisansı almanız tavsiye edilmektedir.

Eğitimimizde sık sık vurgulayacağımız gibi İHA’lar artık uçan kameralar olmanın çok ötesinde uçan robotlar haline 
gelmişlerdir. Kalkış ağırlığından bağımsız olarak İHA’ların başka alanlarda ve sektörlerde ne şekilde kullanıldığı 
ve yaptığınız işe göre nasıl bir ticari katma değer yaratma potansiyeli olduğunu vurgulamak, Huma’nın temel 
eğitim anlayışı içerisindedir. 

Eğitim modüllerimiz şu başlıklardan oluşmaktadır:

Modül 1: Giriş ve Havacılık
• Giriş: Huma Kimdir, Eğitim Kapsamı ve Akışı
• İHA Tanıtımı: İHA Nedir? Kısa İHA Tarihi, İnsansız Araçlar, İHA Sistemleri
• Hava Araçları Uçuş Dinamik ve Prensipleri: Temel Aerodinamik Kanunları, Kanatlar ve Pervaneler, Hava 

Araçları Eksenleri ve Ağırlık Merkezi
• ATC Usulleri ve Havacılık Freyzyolojisi: Standart Terimler ve Konuşma Usulleri, VFR, Hava Kontrol Kulesi

Modül 2: İHA’lara Giriş
• Giriş: İHA Sistemleri Bileşenleri.
• İtki Sistemleri: Pervane, Motor, ESC, Yakıt Sistemleri
• Aviyonik Sistemler: Uçuş Kartı ve Bileşenleri (GPS, Gyro, Algıla ve Sakın Sensörleri)
• Kumanda Edilebilir Sistemler: Kumanda Tipleri, Veri Bağlantıları, Otopilot
• Diğer Sistemler: İniş Kalkış Aksamları, Faydalı Yük, Sensörler

Modül 3: Seyrüsefer
• Giriş: Uçuş Operasyonu Prensipleri
• Hava Hukuku: Kurumların Tanıtımı, İHA Mevzuatı, Uçuş Sahaları, Kayıt Tescil İşlemleri 
• Uçuş Operasyonu: Uçuş Kitabı Hazırlanması, Risk Analizi, Acil Durumlar, Harita Okuma ve Uçuş Planı 

Hazırlama
• Meteoroloji: Tanımlar, Atmosfer, Görüş, Rüzgâr, Yağış, Buzlanma, Basınç Farklılıkları, Hava Raporu Kaynakları 

ve Yorumlama

Modül 4: Uçuş 
• Giriş: Uçuş Pratiği Prensipleri
• Bakım ve Onarım Esasları: Uçuş Öncesi ve Sonrası Kontroller, İnsan Faktörü, Yorgunluk, Dikkat Eksikliği, 

Ekip Yönetimi, Pratik Bakım ve Onarım Bilgileri
• Simülasyon ve Uçuş: Simülatörler ile ve sahada Uçuş Eğitimleri

Modül 5: Ticari İHA Sistemleri
• Giriş: İHA Sistemleri Bileşenleri Hatırlatma
• Ticari İHA Sistemleri: Sensörler, Veri Analizi
• Dünya’da ve Ülkemizde Ticari İHA Pazarı: Ticari İHA Uygulamaları, Pazar Analizi
• İHA’ların Geleceği: 5G, Otomasyon, Sürüler, Dünyadan Farklı Uygulamalar, Gelişmekte Olan Teknolojiler

Modül 6: Ticari İHA Uygulamaları
• Giriş: Ticari İHA Uygulama Alanlarına Giriş
• Uzaktan Algılama: Uzaktan Algılama Tanımı ve Metotları, 
• Uçuş Öncesi Hazırlıklar: Drone ve İHA Sistemi Seçimi, Hassasiyet Analizi
• Veri Analizi: Veri Toplama ve Değerlendirme, Haritalama, Ölçümleme
• Haritalama: Drone ile Haritacılık, Farklı Harita Türleri ve Oluşumları
• Kullanım Alanları: Uzaktan Algılama ve Haritacılık Kullanım Alanları
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Eğitimlerimizde çok önem verdiğimiz bir konu simülasyon ve uçuş pratiğidir. SHGM müfredatına göre bunların 
dâhil edilmesi şart olmasa dahi en az 2 saatlik bir sürede sizlerin uzaktan kumanda ve İHA’ya aşina olmanız 
bizim için önemlidir.

Eğitimler sonunda evraklarınız hızlıca SHGM ile paylaşılarak gerekli onaylar alınacak ve lisansınız elektronik 
ortamda size ulaştırılacaktır. Tüm sertifikalar ve lisansların katılım formunda belirttiğiniz posta adresinize kargo 
yoluyla gönderimi sağlanacaktır. Lisansınızı aşağıdaki komutları takip ederek basılı evraklarınızı beklemeden 
elektronik ortamda kolaylıkla tescil edebilirsiniz:

Bu katılmış olduğunuz eğitim, bizler için uzun yıllar sürecek bir sürecin başlangıcıdır. Her türlü sorunuzda 
uzmanlarımıza info@humatr.com elektronik posta adresinden ulaşmaktan çekinmemenizi rica ederiz.

• “iha.shgm.gov.tr” adresi üzerinden 
SHGM sitesine giriş yapınız.

• Eğer daha önceden oluşturduğunuz bir 
kullanıcı kaydınız yoksa “Kayıt Oluştur” 
varsa “Giriş Yap” butonuna tıklayınız.

• Karşınıza çıkan ekranda sizden istenilen 
kimlik bilgilerini girerek kaydınızı 
oluşturunuz.

• SHGM tarafından size kayıt 
oluşturduğunuza dair e-posta yolu 
ile dönüş yapılacaktır. Lütfen “Spam” 
kutunuzu da kontrol ediniz.

• Kaydınız olduktan sonra Giriş Yap 
ekranından TC Kimlik numaranız ve 
şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

• Sağ üstte yer alan işlemler menüsünden 
“İHA Pilot Kayıt Başvurusu” seçeneğini 
seçiniz.

• Lisans Tipini İHA0 Ticari veya İHA1 
Ticari olarak seçiniz.

• Vesikalık resminizi yükleyiniz.
• Lisansınızın size gönderdiğimiz 

fotoğrafını yükleyiniz.
• Sağlık raporunuzun fotoğrafını çekip 

yükleyiniz.
• Alttaki uyarı kutucuklarını işaretledikten 

sonra SHGM onayına göndererek 
işleminizi tamamlayınız.

• SHGM tarafından size onay e-posta ile 
bildirilecektir. Lütfen “Spam” kutunuzu 
da kontrol ediniz.

• Artık Ticari İHA uçuşu yapmaya 
hazırsınız. İyi uçuşlar dileriz.
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c. Akış

Yeni bir teknolojinin eğitimini vermek aynı anda hem kolaylıklar hem de zorluklar içerir. Kendi özgür iradeniz ile 
katılmış olduğunuz bu eğitimde sizlere bildiklerimizi aktarmak bizim için bir keyiftir. Ancak diğer taraftan detayına 
indikçe karmaşık hale gelebilen ve çok fazla dikkat isteyen, yeri geldiğinde insanların yıllarca üniversitelerde 
lisans, lisansüstü hatta doktora seviyesinde çalıştığı teknik konuları hızlı ve özet şekilde, mühendislik detaylarına 
ve matematiğe girmeden paylaşmak ancak sistemli bir anlatım metodu ile mümkündür.

STEM, İngilizce’de Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik 
(Mathematics) kelimelerinin ilk harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Son yıllarda gittikçe popülerleşen bir 
eğitim anlayışını tarif etmektedir. Bu dalların her biri, kendi içerisinde geniş bir dünyadır ama birbirleri ile yakın 
şekilde bağlantılıdırlar.

Bilim, özetle doğanın kanunlarını keşfetme çabasıdır. Önce ortaya bir iddia, bir hipotez atılır. Bu hipotez, 
herkesin üzerinde hem fikir olduğu bir matematik lisanı ile yazılır. Daha sonra yapılan deneyler ile savınızın 
doğruluğu diğer bilim insanları tarafından test edilir. Eğer hipoteziniz test sonuçları ile örtüşüyorsa kabul görür. 
Eğer örtüşmüyor ise neden örtüşmediğine bakılır, revize edilir veya komple çöpe atılır. 

İnsanlık binlerce yıl boyunca doğanın nasıl işlediğini anlamaya geleceği tahmin etmeye çalışmıştır. Bunun 
sistematik bir şekilde nasıl yapılabileceği ve felsefenin dışına çıkarak ayrı bir uğraş haline gelmesi 17. yüzyıl 
Avrupasında “Aydınlanma” adı verilen süreç ile başlamıştır. 

Teknoloji, doğa kanunlarını kullanarak icat yapma çabasıdır. Bilim insanları kâşiflerdir, bilinmeyeni bilmeye 
uğraşırlar. Teknoloji ile uğraşan insanlar mucitlerdir. Yapılmamışı yapmaya çalışırlar. İnsanlığın gelişimi dediğimiz 
aslında temelinde teknoloji tarihidir. Aydınlanma’ya kadar insanların icat ettikleri şeyler usta-çırak ilişkileri 
içerisinde bir sonraki kuşaklara aktarılmakta, icatlar daha çok tesadüflere dayalı diyeceğimiz yöntemlerle, yavaş 
ve pahalı şekilde ortaya çıkımaktayken, Aydınlanma sonrası bilim, teknoloji için bir fener görevi görmeye 
başlamıştır. Deneyler ile teyit edilmiş bilgiler, mucitlere yol gösterici olmuştur.

Mühendislik, icatları geniş kitlelerin kullanabileceği ürünler haline getirme çabasıdır. Mühendisliğin başlangıcı 
da teknoloji gibi çok eski bir tarihe dayanır. Bir mucidin önceliği, daha önce hiç görülmemiş yeni bir şeyi ortaya 
çıkarmaktır. Tercihen bu yenilik, insanların hayatını kolaylaştıracak veya hayatlarına bir yenilik katacaktır. Böyle 
bir icat olduğunda mühendislik devreye girmektedir. Mühendisliğin temel görevi yeni bir şey ortaya çıkarmak 
değil, yeniliği çok insana ulaştıracak süreçleri tasarlamaktır. 

Matematik ise tüm bu çalışmaların ortak lisanı olarak kabul edilmektedir. Bilim insanları hipotezlerini matematik 
formülleri ile ifade etmektedirler. Mucitler, bu formülleri kendi icatlarının bazı olarak kullanırlar. Mühendisler, 
icadın temel işlevlerine sadık kalarak, matematiksel özelliklerini koruyarak gerekli iyileştirmeleri yaparlar. 
Matematik olmadan bu sürecin sağlıklı akması mümkün değildir.

Örnek vermek gerekirse günümüzde kullandığımız bilgisayarların bilimsel bazı 1800’lerde Faraday, Maxwell gibi 
bilim insanlarının yaptığı deneyler ile keşfedilen elektromanyetik dalgalara dayanır. Bunun üstüne 1900’larda 
Turing, Shannon, von Neumann gibi bilim insanları bilgi teknolojileri ile uğraşmışlar ve kâğıt üzerinde bir 
bilgisayarın nasıl çalışması gerektiğinin temel kanunlarını keşfetmişlerdir. Onların bu başarısı üstüne Atanasoff 
ve Berry gibi mucitler ortaya çıkan teorileri alıp çalışan bir bilgisayara dönüştürmüşlerdir. Ancak bu hala 
yeterli olmamıştır çünkü ilk bilgisayarlar geniş kitleler tarafından satın alınıp kullanılamayacak kadar pahalı ve 
karmaşık cihazlardır. İşte bu noktada mühendisler devreye girmiştir. IBM, Apple, Intel, Microsoft gibi şirketler işin 
mühendisliğine soyunarak hemen her eve girebilecek bilgisayarların temellerini atmaya başlamışlardır.

Burada vurgulamak istediğimiz nokta, günümüzdeki bilgisayarlar nerede ise 80 senedir temel mantığı değişmemiş 
olan cihazlardır. İçlerinde çalışan teknolojiler, hâlen 1800’lerde yazılmış elektromanyetik alan formüllerinden 
faydalanmaktadır. Transistörler, 1900’lerin başında ortaya çıkan kuantum fiziği yasalarını kullanmaktadır. Daha 
da önemlisi, içerisindeki parçalar nerede ise bire bir Turing tarafından ortaya atılan “Evrensel Turing Makinesi” 
düzeneğini çalıştırmaktadır. Tüm yazılımlarımızın ortak lisanı olan, sıfır ve birlerden oluşan makine lisanı 
temelinde hiç değişmemiştir. 80 sene içerisinde yaşadığımız temel gelişim, bilgisayar mühendisliği alanında 
olmuştur. Intel’in kurucusu olan Moore’un 1965’te ortaya attığı “her iki yılda bir bilgisayarların işlemcilerinin 
hızının ikiye katlanacağı, fiyatının da yarıya ineceği” iddiası, Moore Kanunu denilecek derecede başarılı olmuştur.
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İHA’ların gelişimi de aynı şekildedir. Günümüzde kullandığımız İHA’ların bilimsel bazı, 1600’lerde Newton ile 
başlayan bir devrimin içinde oluşmuştur. İleriki bölümlerde görebileceğiniz gibi ilk uçaklar ile günümüzde 
kullandığımız uçaklar arasında temelde hiçbir farklılık yoktur. Sadece mühendislik olarak sürekli kendisini 
geliştiren bir teknolojiden söz etmek mümkündür.

İHA’ların anlatımını zorlaştıran konu, içerisinde çok fazla ve farklı teknoloji kullanıyor olmasıdır. 
• Her şeyden önce İHA’lar uçan cihazlardır. Bu yüzden bir cismin nasıl uçtuğunu bilmek gerekmektedir. 
• İHA’lar elektrikli cihazlardır. Pillerinin nasıl çalıştığını iyi anlamazsak İHA’mıza hâkim olmamız güçleşir. Bu 

yüzden elektroniği bilmek gerekmektedir. 
• Modern İHA’lar otopilotları sayesinde akıllı uçuşlar gerçekleştirebilmektedir. Komutlarımıza nasıl cevap 

verdiğini anlamak için bilişim teknolojilerine hâkim olmak gerekmektedir. 
• İHA’ların uzaktan kumandaları radyo frekansı üzerinden çalışmaktadır. Uzaktan kumandamız ve İHA’mız 

arasındaki ilişkiyi sağlıklı anlamak için radyo teknolojisini bilmek gerekmektedir. 
• İHA’ların çok önemli bir özelliği konumlarını bulabilmeleridir. İHA’nızı kaybetmemek, acil durumlarda nasıl 

reaksiyon verdiğini doğru anlamanız için genel olarak GPS adı verilen konum bulma teknolojilerine aşina 
olmanız gerekir. 

• Uçan cihazlar olarak İHA’lar hava şartlarından ciddi şekilde etkilenirler. Bu yüzden temel meteoroloji 
bilgilerine sahip olmanız gerekmektedir.

Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Görebileceğiniz gibi bir İHA’ya hâkim olabilmeniz ve doğru şekilde 
uçurabilmeniz için tüm bu teknolojiler ile tanışmanız önemlidir. Belki daha da önemlisi, İHA’ların ne yönde 
gelişeceğini anlamak ve ticari olarak doğru yatırım seçimlerini yapabilmeniz, haberleri takip edebilmeniz, yeni 
çıkan modellerin eskileri ile özelliklerini karşılaştırabilmeniz için mutlaka temel bir bilgi birikiminiz oluşmuş 
olmalıdır.

Amacımız kesinlikle sizi endişelendirmek değildir. Eğitimlerimizde, ilk başta STEM olarak adlandırdığımız 
yaklaşım, anlatımlarımızın sadeleştirilmesi için kullanılmıştır. Hedefimiz, her konuda önce kısaca sizler ile 
konuştuğumuz teknolojinin bilimsel temellerini paylaşmak, ardından bu doğa kanunlarının nasıl bir icada 
dönüştüğünü anlatmaktır. En sonunda mühendislik anlamında bu teknolojilerin nasıl ürünleşerek kolaylıkla 
hayatımıza girdiğini ve nasıl kullanıldığını izah etmek mümkün olacaktır.

İHA’ların tarihine değindiğimizde görebileceğiniz gibi bu teknoloji harikası olarak gördüğümüz araçların aslında 
temel çalışma mantığı ve içlerindeki asal parçalar farklı modellerde dahi birbirleri ile aynıdır ve uzun yıllardır 
değişmemiştir. Yakın zamanda değişmelerini de beklemek gerekir. Aynı bilgisayarlarda olduğu gibi İHA’larda 
da mühendislik çalışmaları sonucunda daha ucuz, daha kolay kullanılabilen, verilen görevleri daha iyi yapabilen 
araçların ortaya çıkacağını tahmin etmek için kâhin olmaya gerek yoktur. 

Eğer bu süreçlere hâkim olursanız hem İHA’nızı daha kolay tanıyabilir ve daha sağlıklı uçurabilirsiniz, hem de 
ihtiyaçlarınızı daha gerçekçi şekilde belirleyip yeniliklere daha hazır olabilirsiniz.
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a. İHA Nedir?

İnsansız Hava Araçlarını (kısaca “İHA”) en net şekilde tanımlamak için “İHA’lar uçan robotlardır” demek 
mümkündür. Bakıldığında dışarından çok basit gibi gözüken bu araçlar, aslında hem bilimsel hem de teknolojik 
olarak son derece karmaşık donanımlara sahiptirler. Bu yüzden sağlıklı uçurabilmek için ne olduklarını ve nasıl 
çalıştıklarını iyi anlamak gerekmektedir.

İHA’lar daha teknik bir tarifle şöyle tanımlanabilir: 
“İHA’lar, içinde insan olmadan uçuş yapabilen, motor gücü ile çalışabilen, bir kontrol bağlantısı ile pilot 
tarafından kontrol edilebilen veya otonom çalışma yeteneğine sahip olan hava taşıtlarıdır.” 

Bu araçlar “drone” (Türkçe okunuşu ile dron) olarak da adlandırılırlar. 

Yukarıdaki teknik tanımın daha detaylı incelenmesi, giriş bölümümüzde İHA’nın ne olduğunun net anlaşılması 
için faydalı olacaktır. Adından da anlaşılacağı gibi İHA’ları diğer hava taşıtlarından farklı kılan temel özellik, pilotun 
taşıtın içinde olmamasıdır. Yani İHA’lar, gerektiğinde insan taşımadan da uçabilme yeteneğine sahiptirler. Bu 
özelliğinin kullanım açısından beraberinde getirdiği, havacılık sektörünün içinden gelmeyen biri için şaşırtıcı 
sayılacak önemli avantajları vardır.

İHA’nın içinde pilot olmaması, direkt büyüklüğünü ve taşıdığı sistemlerin karmaşıklığını etkileyen bir faktördür. 
Bu özellik, bir insanın ağırlığını taşımadan, ona yer açmaya, insan hayatını ve sağlığını koruyacak önlemleri 
almaya gerek kalmadan uçabilen bir taşıt tasarlanabilmesine imkân sağlamaktadır. 

Yakın zamana kadar uzaktan kumandalı uçaklar, ağırlıklı olarak hobi amaçlı veya en iyi ihtimalle kısıtlı bir işe 
yarayacak şekilde kullanılmaktaydı. Bugün ise dünyada milyonlarca ağırlığı 500 gram üzerinde İHA vardır. Bu 
sayıya rekreasyon veya hobi amaçlı kullanılan İHA’lar ve avucunuza sığacak küçüklükteki nano-drone’lar dâhil 
değildir. Yakın geçmişte en basit hali ile on binlerce dolar tutan cihazları bugün artık yüz dolardan başlayan 
fiyatlara satın almak mümkündür.

İHA’ların son yıllarda bu kadar hızlı popüler olabilmesinin arkasında en başta bilgi işlem teknolojileri, ardından 
pil teknolojilerindeki gelişmeler, son olarak da hafif ancak dayanıklı malzemelerin fiyatlarının erişilebilir olması 
yatmaktadır. Tarihçede inceleyeceğimiz gibi ilk İHA’lar 100 sene öncesine dayansa da belirttiğimiz teknolojik 
gelişmeler olmadan önce pratik ve ekonomik şartlar sağlanamadığı için günlük hayatımıza girmeleri oldukça 
uzun zaman almıştır.

İHA’ların maliyetinin bu kadar düşmesi, çok geniş kullanım alanlarını da beraberinde getirmektedir. Sonraki 
bölümlerde detaylı inceleyeceğimiz şekilde İHA’ların neredeyse dokunmadığı sektör kalmamaya başlamıştır. 
Hatta birçok teknoloji uzmanı, İHA’ları 21. yüzyılda hayatımıza en çok etki edecek buluşların başında 
tanımlamaktadırlar. İşte bu sebeple 21. yüzyıla “Drone Çağı” adı takılmıştır. 

İHA’ların diğer önemli bir özelliği de motor ile çalışmalarıdır. Motorsuz uçma yeteneğine sahip balonlar, 
planörler ve zeplinler, yüzlerce hatta binlerce yıldır insanlık tarafından kullanılmaktadırlar ancak bu taşıtların 
hareket kabiliyeti oldukça kısıtlıdır. İHA’ların hem pilotsuz hem de motorlu uçuş yapabilmesi gerçek bir 
ulaştırma devrimidir. Bu sayede bir İHA, çok geniş bir coğrafyada, uzun süre havada kalarak ve hassas komutları 
uygulayarak karmaşık görevleri yerine getirebilmektedir.

İHA’lardan bahsederken en baştan belirtmemiz gereken bir ayrım, bu araçların arkasında İnsansız Hava Aracı 
Sistemi (İHAS, İngilizcede UAS/Unmanned Aerial System) adı verilen ve yeri geldiğinde oldukça karmaşık hal 
alabilen bir yapı olduğudur. 

02 İNSANSIZ HAVA ARACI
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Bir dükkâna girip aldığınız drone, kendi başına bir rekreasyon cihazı olmanın ötesinde çok fazla bir şey ifade 
etmez. Her şeyden önce bir kontrol sistemi olması şarttır. Ayrıca kontrol sistemi basit bir uzaktan kumanda olsa 
dahi, İHA ile arasında gelişmiş bir iletişim yöntemi olması ve bu iletişim modülünün İHA’ya sağlıklı komutlar 
verecek hassasiyet ve güvenilirlikte olması gereklidir. Neticede, kumanda edemediğiniz veya verdiğiniz 
bir komutu 2 saniye sonra uygulayacak bir İHA, pek işinize yaramayacaktır. İnsansız Hava Aracı Sisteminin 
bileşenlerini ve her parçasının fonksiyonu, ileriki bölümlerde detaylı incelenecektir. 

Havada tek bir İHA olması ve aynı anda birden çok İHA olması arasında büyük bir operasyon farkı vardır. 
Aynı şekilde bir kargo şirketinin reklam amaçlı bir paket teslimi yapması ile tüm iş modelinin riskini taşıyacak 
on binlerce drone’un gece gündüz çalıştığı bir drone altyapısı oluşturulması birbirinden teknik olarak farklı 
yapılanmaları gerektirir. 

İHA, illa bir pilot tarafından kontrol edilmek zorunda değildir. Günümüz teknolojisinde yapay zekânın gelmiş 
olduğu seviyede İHA’ları programlamak ve bir görev yükleyerek pilotsuz uçurmak da mümkündür.  Ancak bu 
işin yapılması, bilim-kurgu filmlerinde görüldüğü kadar kolay değildir. Haberlerde yapay zekâ ile paket teslimatı 
yapan, hatta hava taksisi olarak çalışabilen İHA’ların fotoğrafları, videoları yayımlanmaktadır. Tek bir İHA’ya test 
amaçlı bir şey yaptırmak elbette kendi içerisinde büyük bir teknolojik başarıdır. Ama henüz bu görevlerin ticari 
anlamda nasıl yaygınlaştırılabileceği ile ilgili kesin bir çözüm bulunmamaktadır ve bu haberler en iyi ihtimalle 
reklam amaçlı ve yanıltıcıdırlar. 

Bir alan içerisinde yüzlerce hatta binlerce İHA’nın havada çarpışmadan rotalarını belirleyerek uçmaları sadece 
insan kontrolü ile yapılamaz. Bu yaygınlıkta İHA kullanımı için bir merkez üzerinden birbiri ile iletişim halinde 
olan, arka planda çok gelişmiş bir trafik kontrol sistemine sahip İnsansız Araç Koridorları gerekmektedir. 
Henüz teknolojik ve hukuki alt yapı olarak bu seviyeye yaklaşıldığını dahi söylemek mümkün değildir. Ancak 
yaklaşan 5G teknolojisi, çözümlerin ne yönde olacağı ile ilgili bize güçlü sinyaller vermektedir.

Bu kitapta sıkça tekrarlayacağımız bir nokta, her ne kadar konumuz İnsansız Hava Aracı ise de bu isimin 
aslında oldukça yanıltıcı olduğudur. Çünkü bir insansız hava aracının en önemli parçası yine insandır. İHA’yı 
tasarlayan, üreten, programlayan ve kullanan insanların ne yaptıklarını bilmeleri çok önemlidir. Her şey bir 
yana, tüm teknoloji harikası icatlarda olduğu gibi İHA’lar da insan hayatını kolaylaştırmak, etkinleştirmek ve 
yaşam kalitesini arttırmak için vardır. Hayatımızın her noktasına dokunacak bir teknolojiyi öğrenmek için pilot 
veya mühendis olmak şart değildir. En başta bu teknolojinin hayatımızı nasıl zenginleştireceğini kavramak 
gerekmektedir.

1800’lerin sonunda motorlu araçlar ilk icat edildiğinde temel amaç atsız bir araba yapmak olmuştur. Arabanın 
icadından sonra yıllar boyunca farklı tasarımlar ortaya çıkmış, değişik motor türleri denenmiştir. 1885’de 
Mercedes-Benz tarafından piyasaya sürülen ilk otomobil tek pistonlu 0.75 hp gücünde ve üç tekerlekli olarak 
tasarlanmıştır. Teknolojinin kitlelerin kullanacağı seviyeye ulaşması on yıllar almış, gerçek devrim arabaların 
gelişmesi ile değil altyapının yani yolların kalitesi ve adedinin artması ile olmuştur. Devletlerin hızla otoyol 
yapımı yatırımına girişmeleri ile bir ülkedeki yol ağı, aynı elektrik ve su gibi günlük kullanılan altyapının parçası 
haline gelmiştir. Altyapı bu seviyeye ulaştığında gerek erişilen hızlar gerekse de erişim imkânları ile bugün 
hayatımızın vazgeçilmez parçası olan ve dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi olan otomotiv sektörü 
ortaya çıkmıştır. 
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Bu örneğin verilme amacı, İHA’ların daha yolun çok başında olduğunu vurgulamaktır. Günümüzün drone 
teknolojileri bizde hayranlık yaratıyor olabilir ama atsız arabaların da 1900’lerin başında insanların gözüne ne 
muhteşem göründüğünü düşünecek olursak İHA’ların gelecekte ne büyük değişimler geçirebileceğini tahmin 
etme imkânı doğmaktadır. Teknolojik gelişimlerin yaygınlaşması artık eskisi gibi çok uzun süreçler almadığından 
bir yeniliğin günlük hayatımıza olan etkilerini hissetmek için uzun yıllar beklemeye gerek kalmayacaktır. Buna 
rağmen henüz İHA’ların potansiyeline ulaştığını söylemek de mümkün değildir. Hatta bugün kullandığımız 
İHA’ların yakın bir gelecekte eski otomobiller kadar basit cihazlar olarak görülebileceği iddia edilebilir. 

Benzetmemizde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da bu teknoloji ile en hızlı tanışan ülkelerin ve markaların 
günümüzde otomotiv sektöründe nasıl hâlâ etkin olduklarıdır. İşte bu yüzden İHA teknolojilerine olabildiği kadar 
erken hâkim olmak, toplumsal olarak bir eğitim sürecinin içerisinde yer almak, beraberinde uzun yıllar sürecek 
ticari imkânları getirecektir. 

Diğer bir benzetmeyi bilgisayarlar ile yapabiliriz. Nasıl 1980’lerde hayatımıza giren büyük ve yavaş ev 
bilgisayarları 30 sene içerisinde cebimizde taşıdığımız aygıtlara dönüştüyse, İHA’lar da bugünden tahmin 
edilemeyen fonksiyonlar elde edeceklerdir. İnternet, ilk başta hayatımıza Facebook girsin diye tasarlanmamıştır 
ve 2000’lerin başında kimse bilgisayarların temel kullanım alanının iletişim olacağını düşünmemiştir. Aynı 
şekilde bugünden bakıp bir drone ile on sene sonra neler yapılabileceğini tahmin etmeye çalışmak da mümkün 
değildir. Ancak nasıl bilgisayarların gelişim sürecini en başından takip etmeye başlayan, aldığı bilgisayarı 
oyun oynamak için değil programlama öğrenmek için kullanan kişiler bugün dünyanın en kazançlı meslek 
gruplarının parçaları oldularsa, aynı süreç İHA’lar ile erken tanışanlar için de yaşanacaktır.

Bir teknoloji ilk ortaya çıktığında günlük hayatımıza yaptığımız işleri taklit ederek girmektedir. Bilgisayar 
ekranlarına ilk icat edildiklerinde “masaüstü” deniyor olması tesadüf değildir. Teknoloji, geniş kabul gördükçe 
gelişim gösterir ve adım adım hayatımıza yenilikler katar. 1990’larda İnternet’in icadı, bu anlamda bilgisayar 
teknolojisi için bir devrimdir. Bununla sınırlı kalmayarak dizüstü bilgisayarlarının çıkması, işlemci fiyatlarının 
ucuzlaması ve yazılımların gittikçe daha karmaşık işleri yapmamıza izin vermesi ile bilgisayarlar çok farklı görevler 
üstlenmişler, günlük hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelmişlerdir. En son aşamada ise akıllı telefonlar 
ile cebimize girerek nasıl yaşayacağımızı bize dikte edecek seviyede önemli yeniliklerin önünü açmışlardır. 

Nerede ise 70 sene süren bu gelişim, bir teknolojinin hayatımıza adım adım nasıl girdiğinin klasik bir örneğidir. 
İHA’lar için de aynı süreç geçerlidir. Henüz İHA’lar hayatımızı taklit etmekten, yani zaten yaptığımız işleri daha 
kolay ve ucuz yapabilir olmaktan öteye geçip iyileştirme diyebileceğimiz görevleri üstlenmeye daha yeni  
başlamışlardır. Şüphesiz bu gelişim devam edecek ve İHA’lar günlük hayatımızda daha da önem kazanacaktır.

Henüz İHA’ların rotalarını otomatik olarak denetleyen bir merkez dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Gelecekte 
on binlerce hatta milyonlarca İHA’nın gökyüzünde aynı anda çalışabilmesi için bugünkü insana bağımlı onay 
mekanizmalarının ötesinde bir merkezin varlığı şarttır ve kurulduğunda da İHA kullanımında bir patlama 
yaşanması kaçınılmazdır. 

Bir teknolojinin geniş kullanım alanı bulabilmesinde en önemli eşik bilimsel veya teknolojik gelişmeler değildir. 
Bir şeyin icat edilmesi, hemen tüketime sunulabileceği anlamına gelmez. Gerekli hukuki zeminin yaratılması ve 
bir teknolojinin sektör haline dönüşebilmesi için zaman gerekmektedir. Bir bilgisayar yazılımı, çok hızlı yaratılıp 
piyasaya sürülebilir. Hata varsa, bir güncelleme ile gerekli müdahale yapılabilir. Buna karşılık fiziksel nesnelerin 
tasarım, üretim ve test süreçleri uzun yıllar almaktadır çünkü fiziksel ürünlerde hata payı çok düşüktür. İHA’lara 
baktığımızda bu teknolojik, hukuki ve ticari engellerin aşılması şüphesiz yıllar sürecektir.

Bu uyarılarımızın amacı, bir taraftan İHA’ları tanırken beklentilerinizin seviyesini gerçekçi tutmak diğer 
taraftan da bu harika teknolojiler ile aslında yolun ne kadar başında tanıştığınızı ve bu erken tanışmanın 
hayatınıza katabileceklerini vurgulamaktır. Kesin ifade edebileceğimiz en önemli nokta, bu harika araçların 
yakın gelecekte tüm insanlığın hayatında önemli bir rol oynayacaklarıdır. Bu yüzden İHA teknolojilerini erken 
tanımak, sizlere ileride önemli ticari avantajlar sağlayacaktır. 

Huma Ticari İHA Pilotu Eğitim Programı içeriğinde mühendisliğe girmeden mümkün olan en temel seviyede 
havacılık esasları, İHA’ların ana çalışma prensipleri ve kullanımını yasallaştıran çerçeve paylaşılacaktır. Umarız 
ki, bu programı tamamladıktan sonra ilginiz devam eder ve gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz birikime 
sahip olur, bu baş döndürücü hızda büyüyen sektörün içinde kendinizi geliştirmeye devam ederek yer alırsınız.
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b. İHA’ların Kısa Tarihi

İHA’ların bugün geldiği noktayı iyi anlamak için tarihçesini bilmek faydalı olacaktır. Aslında İHA tarihi demek, 
bir anlamda uçuş tarihi demektir çünkü ilk uçuş denemeleri insansız araçlar ile yapılmıştır. Örneğin Çin arşivleri, 
MS 200’lü yıllarda savaşlarda düşmanı şaşırtmak için kâğıttan yapılan balonların içine yağ lambaları konulduğu 
ve bunların geceleri uçurulduğundan bahsetmektedir. 1800’lerde Avrupa’da tahrip gücü yüksek bombalar, 
zeplin ve balon gibi insansız araçlara bağlanmış ve düşman hattına gönderilmiştir. Ancak bunları modern İHA’lar 
ile karıştırmamak gerekir. Tanımda belirttiğimiz gibi motorlu uçuş ve uzaktan kumanda yetenekleri, modern 
İHA’ların temel fonksiyonları arasındadır ve bunların tarihçesi çok daha yakın zamana dayanmaktadır. Her 
ne kadar bir insanı taşıyabilecek özelliklere sahip hava araçlarının ortaya çıkması 20.yüzyıla kadar mümkün 
olmadıysa da bu dönemin öncesini insansız araç tarihi kapsamında değerlendirmek sağlıklı değildir. Genel 
hatları ile havacılık tarihi, bir sonraki bölümde daha detaylı paylaşılacaktır.

İHA’ların icadında iki teknolojik gelişme kritik öneme sahiptir. Bunlardan biri havacılık, diğeri uzaktan iletişimdir. 
Üçüncü bölümde detaylı anlatılacağı gibi havacılık açısından bakıldığında 1903’te Wright Kardeşlerin girişimi bir 
dönüm noktası, hatta modern havacılığın başladığı tarih olarak kabul edilir. Yine aynı yıl içinde, 1903’te Guglielmo 
Marconi, ABD Başkanı Roosevelt ve Birleşik Krallık Kralı Edvard VII arasında radyo frekansı üzerinden kablosuz 
iletişim sağlayarak radyo teknolojisinin hünerlerini dünyaya göstermiştir. Yani bu teknolojiler birbirlerine aynı 
zamanlarda paralel icat edilmiş ve gelişmişlerdir. Bu arada dönemin büyük mucidi Tesla’nın daha 1890’larda 
radyo teknolojisi üzerinde çalışıp insansız motorlu uçaklar ile bombalama yapılacağını öngören çalışmalarına 
şaşırmamak elde değildir.

Birinci Dünya Savaşı, gelişen teknolojinin yarattığı muazzam yıkım ve akıl almaz can kayıpları ile insanoğluna 
modern savaşın gerçek yüzünü göstermiştir. Savaş daha devam ederken, ilk uçuşun gerçekleşmesinden 15 yıl 
gibi kısa bir süre sonra Amerikan ordusu mucit Elmer Sperry’ye geniş imkânlar sağlayarak 1 kilometre uzağa 
pilotsuz uçabilen, iniş ve kalkışı uzaktan kontrol edilebilen ve taşıdığı başlığı yine uzaktan ateşleyebilen bir İHA 
tasarlatmıştır. Sperry’nin, 6 Mart 1918’de ilk başarılı uçuşu gerçekleştirmesinde kullandığı uçağa dünya tarihinin 
ilk gerçek İHA’sı demek mümkündür. Aynı tarihlerde benzeri denemeleri İngiliz Kraliyet Kuvvetleri’nin hayata 
geçirdiği görülmektedir. İşin ilginç tarafı, bu girişimlere günümüzde alıştığımız Hava Kuvvetleri diye ayrı bir birim 
orduların bünyesinde yokken başlanmıştır.

Amerikan ordusu, aldığı başarılı test sonuçları ile İHA’lara yatırım yapmaya devam etmiş, sürekli daha uzun 
menzilli ve daha hassas kontrol fonksiyonlarına sahip İHA’lar geliştirmiştir. 1930’larda televizyon teknolojisinin 
icadı ile İHA testlerinde üzerinde kamera olan ve pilotun İHA’yı bir televizyon ekranından yönettiği sistemler 
geliştirilmiştir. Bu sırada Almanlar da boş durmayarak kendi İHA’larını geliştirmişler, İkinci Dünya Savaşı’nda 
25.000 adet V-1 roketini uzun menzilli bombalama operasyonlarında kullanarak uzaktan kumandalı uçan 
sistemlerde önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir.

1960’lardan itibaren İHA’ların kullanım alanları gittikçe genişlemeye başlamıştır. Mesela Amerikan ordusu 
tarafından gelişmiş radar sistemlerini yanıltmak için küçük İHA’lar üretilmiştir. Bugün gördüğümüz İHA’lara 
gittikçe daha fazla benzeyen İHA modelleri esas 1970’lerden sonra görülmeye başlanmıştır. 1990’larda Irak ve 
Balkan savaşlarında İHA’ların kullanımı gittikçe artmış ve 2000’lere geldiğimizde artık her modern ordunun 
ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir.

Bu kısa anlatımdan kolayca anlaşılabileceği üzere birçok teknolojik gelişmede olduğu gibi İHA’ların gelişiminde 
de savunma sanayisinin rolü çok büyüktür. Ancak savunma sanayisinde kullanılan büyüklükte olan İHA’lar (ki 
bunlar ağırlıklı olarak İHA2 ve İHA3 sınıflarına girmektedirler) hala oldukça pahalı ve uçurulması zor cihazlardır. 
Askeri uygulamaların çok önemli bir avantajı, normal hayattaki ekonomik endişelerden ve vatandaşların 
uyduğu yasal düzenlemelerden uzak bir dünyada devletlerin var olma mücadelesi içerisinde sürekli ilerleme 
ihtiyacının getirdiği önceliklerdir. Ticari işletmelerin kuruş hesabı yaptığı yerlerde savunma sanayisinin geniş 
yatırım yeteneği, teknolojilerin öncelikle bu alanda kendisine kullanım bulabilmesini sağlamaktadır.
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Savunma sanayisi içerisinde geliştirilen teknolojiler, zaman içerisinde bizlerin de günlük hayatına girmektedir. 
1990’lardan sonra özellikle kamuda emniyet güçlerinin de İHA kullanmaya başlaması, ardından özel sektördeki 
firmaların direkt tüketiciye sunulan ürünler tasarlayıp piyasaya sunmaları, modern İHA’ların hayatımıza hızla 
girmesine sebep olmuştur. Bizim günlük hayatımızı doğrudan ilgilendiren belki de en önemli gelişme, “kopter” 
ismi verilen döner kanatlı uçuş mekaniğinin icadı ve uygun maliyetlerde piyasaya sunulmasıdır. Daha sonra 
detaylı şekilde inceleyeceğimiz aerodinamik kuralları içerisinde sabit kanatlı bir uçağın kalkması ve inmesi için 
bir mesafeye ihtiyaç vardır. Buna karşılık pervaneleri olan bir taşıt, mesela bir helikopter, kolaylıkla dikey kalkış 
ve iniş yapabilir. Ancak helikopterler de oldukça zor uçurulan, hantal ve pahalı araçlardır. 

Günümüzdeki modern İHA tasarımının temelini oluşturan dört pervaneli İHA’ların ilk kez 1920’lerde başarı ile 
test edildiği görülmektedir. Ancak iletişim, pil, rotor gibi teknolojiler henüz gelişmemiş olduğu için bu cihazların 
yüksek maliyeti ve zor kullanımı popülaritesinin artmasını engellemiştir. Dört pervaneyi sağlıklı kontrol ederek 
uçuş kolaylığı sağlayacak otopilot sistemlerinin de tasarlanması bilgisayarlar ile mümkün olmuştur. İlk önemli 
girişim, 1999 yılında Dragonflyer adı altında piyasaya sürülen modeldir. Dragonflyer, kamu güvenliği alanında 
kendine limitli de olsa bir kullanım alanı bulmuştur.

Bugün kullandığımız İHA’ların ilk başarılı örneği Fransız firması Parrot’un 2010’da piyasaya sürdüğü AR.Drone’dur. 
Wi-fi ile kontrol edilen bu cihaz bir anda tüketici tarafından hemen kutusundan çıkarılıp nispeten kolaylıkla 
kurulup uçurulabilen İHA olarak müthiş bir ticari başarıya da imza atmıştır.

Parrot’un bu başarısı, birçok teknoloji firmasının dikkatini çekmiştir. Amerikan 3D Robotics, üzerine GoPro 
takılabilen bir İHA modelini Solo markası ile 2015’de piyasaya sürmüş, İHA’lara video özelliği eklenmiştir. Yine 
2015 yılında Çinli DJI firması, Phantom 3 modelini piyasaya sürerek düşük maliyetli ancak akıllı özelliklere sahip 
İHA pazarının önünü açmıştır. 2010’lardan itibaren drone teknolojileri ile yakından ilgilenmeye başlamış bir kitle 
oluşsa da bugün tüm elektronik marketlerinde satılmaya başlanan İHA’ların esas tarihi sadece 5 sene öncesine 
gitmektedir. Bu 5 sene içerisinde yüzlerce insansız hava aracı üreticisi firma piyasaya girmiştir. 

Teknolojik olarak geldiğimiz seviye düşünüldüğünde neden İHA’ların bu kadar geç popüler olduğu ve yaygın 
kullanıma sunulduğu kullanıcılara şaşırtıcı gelebilir. Ancak başta belirttiğimiz gibi, bir İHA, sadece motor ve 
pervanelerden oluşmamaktadır. Pilinden kontrol ünitesine, GPS’ten otonom fonksiyonlarına kadar sağlıklı 
çalışmasını garanti eden birçok teknolojinin bir araya gelmesi gerekmiştir. Özellikle hava taşımacılığının ne 
kadar riskli bir iş olduğu düşünülürse, bu kadar karmaşık bir sistemin güven verici şekilde geliştirilmesi, test 
edilmesi, maliyetinin ticari kullanıma uygun hale getirilmesi ve ardından genel kullanıma açılması zaman almış 
olması doğaldır.

İHA tarihini anlatırken vurgulaması gereken bir diğer nokta, teknolojinin ne yöne doğru gelişeceğindeki 
belirsizliktir. İnsansız araçların tarihçesi nerede ise modern uçuş tarihi kadar eskidir ancak yüz yıl boyunca 
sınırlı askeri kullanımlar haricinde çok önemli bir gelişme olmadığı görülmektedir. Derken son on yıl içerisinde 
bir anda büyüyen bir ticari İHA pazarı karşımıza çıkmaktadır. Satışlardaki gerçek patlama 2016 yılı sonrası 
gerçekleşmiştir. 2006’da $2.300’lık Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi fonu sayesinde kurulan DJI, 2017 
yılında $2.8milyar ciroya ve $18 milyar pazar değerine ulaşmıştır.

Şu anda kullandığımız İHA’lar, yeni bir teknolojinin ilk ürünleridir. Nasıl gelişeceğini öngörmek gerçekten 
imkânsızdır. Bir benzetme yapmak için 1990’lı yıllarda kullandığınız cep telefonu markaları ile 2000’lerde 
kullandığınız cep telefonu markaları karşılaştırılabilir. O günün önde gelen markaları, bu pazarın sanki ilelebet 
hâkimi olacaklarmış gibi bir rekabet içindeyken bugün bu markaların büyük bir çoğunluğu artık yoktur veya cep 
telefonu üretmeyi bırakmıştır.

Microsoft’un CEO’su Steve Ballmer’ın Nisan 2007’de verdiği bir röportajda iPhone’un üzerinde tuşlar olmadığı 
için başarılı olmasının imkânsız olduğunu ve Apple’ın bir an önce telefon üretiminden çekilmesi gerektiğini 
açıklaması, teknolojinin ne yöne doğru gelişeceğinin belirsizliğinin en meşhur örneklerinden bir tanesidir. 
O günkü teknolojisi, ekran kalitesi ve kullanım zorlukları ile iPhone’u hatırlarsak, bugün vahim gözüken bu 
öngörünün aslında o günün şartları içerisinde çok da mantıksız olmadığı düşünülebilir.

Eğitim programımızın sonunda bu teknolojilerin nereye gidebileceği ile ilgili ipuçları sizler ile paylaşılacaktır 
ama potansiyeli tam anlamak için İHA’ları ve kullanım alanlarını daha yakından tanımak gerekmektedir. 
Bu konuları çalışırken sürekli aklımızda bulundurmamız gereken tek şey, yarının İHA’larının ve İHA üreten 
firmalarının bugün gördüklerimizden çok farklı olacağı gerçeğidir.
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c. İHA ne işe yarar?

İlk tanımımızda belirtildiği şekliyle İHA’lar, uçan robotlar olarak düşünülebilir. Böylece ne işlere yaradıklarını 
tarif etmek çok daha kolay hale gelmektedir. Bir İHA’nın fonksiyonları, ne işe yaracağı, mevcut başka bir 
aracın yapamayacağı bir şeyi yapabiliyor olması ile direkt alakalıdır. 

Bir İHA uçabilir; uzaktan kontrol edilebilir; düşük maliyetlidir; bakım ve onarımı kolaydır; rahat taşınabilir. 
Kullanmak için uzun yıllar isteyen bir eğitim sürecine veya bir özel bir yeteneğe sahip olmaya gerek 
bulunmamaktadır. Üzerine çok farklı sensörler ve cihazlar takılıp değişik işlerde kullanılabilir. Bu özellikleri 
sayesinde hemen her sektörde kendisine bir kullanım alanı yaratma potansiyeline sahiptir.

2019 itibarı ile İHA’ların en yaygın kullanıldığı sektörlerin (savunma sanayii haricinde) başında filmcilik, 
fotoğrafçılık, kamu güvenliği, altyapı, inşaat, enerji, madencilik, tarım, telekomünikasyon, sigorta ve lojistik 
gelmektedir. İHA’ları daha detaylı tanıtmadan mevcut gerçek hayat uygulamaları hakkında somut bilgiler 
paylaşmak faydalı olacaktır.

Ülkemizde bugün İHA’ların ticari alanda en fazla kullanıldığı sektör filmciliktir. Dünya üzerinde (özellikle 
internet ve sosyal medyanın etkisiyle de) hızla büyüyen bir içerik talebi vardır ve İHA’ların havadan çekim 
yapabilme yeteneği, kaliteli içerik üretme noktasında oldukça yaygın bir alan haline gelmiştir. Havadan yapılan 
çekimler, izleyiciyi kendi görüş açısının dışına taşıyarak farklı bir atmosfer oluştururlar. Eskiden sadece pahalı 
helikopterler ve uzman kameramanlar ile yapılabilecek çekimler, şu anda birkaç bin dolarlık bir ekipman ile 
kolayca yapılabilir hale gelmiştir. Filmcilik İHA’lar için şu anda popüler bir alan olsa da artık doygunluğa ulaşmış 
bir pazar olarak değerlendirilmektedir ve önümüzdeki yıllar içerisinde fazla büyümesi beklenmemektedir. 
Piyasaya yeni giren (ve hatta piyasadaki tecrübeli) İHA pilotlarının büyümekte olan sektörleri takip etmesi ve 
yeni iş alanları yaratması bu sebeple önemlidir.

İHA’ların kullanımının hızla artmasının beklendiği sektörlerin başında inşaat ve özellikle altyapı inşaatları 
gelmektedir. Şu anda inşaatlarda İHA’lar ağırlıklı olarak gözlem ve ölçümler için kullanılmaktadır. Zemin etütleri, 
inşaat alanlarının kontrolü gibi işlerde İHA’lar, taşıdıkları kamera ve farklı sensor tipleri ile müteahhitlere havadan 
önemli bilgiler temin etmektedirler. Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde 500 kiloya kadar yük kaldıran ticari 
İHA’lar piyasaya çıkmış ve inşaatlarda kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda vinç gibi zemine kurulan 
araçların yerini hızla İHA’ların alması beklenmektedir.

İHA’ların hemen etkisini hissettirdiği ve hızla büyüyen bir diğer sektör tarımdır. Özellikle İsrail gibi tarımsal 
kaynakları kısıtlı ama sermayesi güçlü veya ABD gibi geniş tarım alanlarına sahip ülkeler, tarım alanlarının 
verimini arttırmak için İHA’ları kullanmaktadırlar. Tarlaları havadan gözetleyen İHA’lar hangi alanların suya, 
hangi alanların böcek ilacına ihtiyacı olduğunu tespit etmekte etkindirler. Ayrıca İHA’lar ile havadan ihtiyaca 
göre sulama ve ilaçlama yapılmaktadırlar. PwC yatırım danışmanlığı firması, tarım sektöründeki İHA pazarının 
kısa süre içerisinde $30 milyarı geçeceğini öngörmektedir.
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Ülkemizde de aşina olduğumuz diğer bir İHA kullanım alanı kamu güvenliğidir. Bunun içerisinde polislerin 
ve benzeri zabıta gibi güvenlik ve kontrol birimlerinin her geçen gün daha fazla İHA kullanarak çalıştıkları 
görülmektedir. 

Arama kurtarma operasyonlarında İHA’lar vazgeçilmez bir rol almışlardır. Yangın söndürmede gittikçe daha 
yaygın kullanılmaktadırlar. Acil yardım ulaştırılması gereken afet bölgelerine taşıma işleri artık İHA’lar ile 
yapılabilmektedir. Ambülans İHA’lar ile zorlu coğrafi şartlarda oluşan kazalarda insanların hastaneye İHA’lar ile 
taşınmaya başladığı görülmektedir. 

İHA’ların geniş kullanım alanı bulduğu bir diğer sektör enerjidir. Özellikle enerji hatlarının denetimi ve 
güvenliğinin sağlanmasında hızla İHA kullanımına geçilmiştir. Geçmişte enerji hatlarına bağlanan dedektörler ve 
yoğun insan kaynağı gerektiren bu işler, artık çok büyük maliyet tasarrufları ile İHA’lar tarafından yapılmaktadır.

Lojistik, yani taşımacılık, belki de İHA’ların en yüksek faydayı sağlayabileceği ama en yavaş gelişen alandır. Zira 
lojistik, günlük hayatımızda o kadar önemli bir role sahiptir ki zaten çok gelişmiş ve etkin bir altyapı mevcuttur. 
Amazon’un reklam amaçlı olarak İHA’lı paket teslimi yapması kulağa hoş gelebilir ama özellikle nüfusun yüksek 
olduğu alanlarda ne kadar çok nakliye aracının aynı anda çalıştığını düşünecek olursak, bu dağıtım ağının kısa 
bir süre içerisinde İHA’lar tarafından ele geçirileceğini iddia etmek pek gerçekçi bir beklenti değildir.

İnsansız Hava Araçları, henüz yolun çok başındadırlar. Buna rağmen karamsar tahminlerde bile her yıl 
katlanarak büyüyen bir sektör olacağı öngörülmektedir. Düzenli olarak İHA kullanımlarındaki gelişmeleri 
takip ederek bu büyüyen sektörde yaratılan ticari imkânların farkında olmak oldukça önemlidir.
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d. İnsansız Araçlar

Ana konumuz insansız hava araçları olsa da insansız araçların kapsamının sadece havacılık ile kısıtlı 
olmadığını vurgulamak gerekir. İnsansız araçların hava haricinde kara, su üstü, su altı ve uzay kullanımları da 
bulunmaktadır ve bu alanlarda da çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır.

Aslında, bakıldığında tüm insansız araçlar aynı sistem prensipleri üzerinde çalışırlar. Aralarındaki temel farklılık, 
hangi ortamda hareket ettikleri ve bu ortamın yarattığı özgün fırsatlar ve tehditlerdir. Örneğin bir insansız 
hava aracı için öngörülemeyen hava şartlarında havada sabit durabilmek oldukça önemli bir fonksiyondur. Buna 
karşılık olarak insansız kara araçlarının sabit durma problemi yoktur ama farklı zeminlerde ilerleme engeli vardır. 
Bu araçları uzaktan kontrol eden operatörlerin de ortama göre alması gereken eğitimler bulunmaktadır.

Çalışma ortamından kaynaklanan farklılıkları kaldırdığımızda tüm insansız araç sistemlerinin aynı prensipler 
üzerinde çalıştığını görülmektedir. Günümüzde en hızlı gelişme, genel hatları ile İnsansız Araç Sistemleri 
(Unmanned Vehicle Systems, kısaca UVS) olarak adlandırılan alanda gerçekleşmektedir. 

İnsansız kara araçları, Google, Über ve benzeri teknoloji firmaları sayesinde sık sık haberlerde yer almasına 
rağmen şoförlü araç trafiğinin kısa süre içerisinde otonom yani şoförsüz arabalara devredileceğini beklememek 
gerekir. Aynı İHA’ların lojistik alanında yaşadığı problem gibi burada da çok oturmuş bir altyapı ve aşılması 
zaman alacak alışkanlıklar söz konusudur. Buna rağmen daha şimdiden insansız arabalar, başta kamuya kapalı 
alanlarda, mesela şantiyelerde, altyapı inşaatlarında, madenlerde gittikçe artan sıklıkta kullanılmaktadırlar.

Diğer taraftan bir aracın insansız olması için tam anlamı ile otonom olması da şart değildir. Uzaktan kumanda 
edilebiliyor olması yeterlidir. Sürücüsüz arabalarda yakın zamanda yaşanan gelişmeler, limitli otomasyon adı 
verilen ve sürücünün sadece özel durumlarda sürüşe katkı sunduğu araçların piyasaya sunulmasına izin vermiştir.

Su üstü ve su altı insansız araçlar, aynı havacılıkta olduğu gibi insanların rahat çalışması önünde fiziksel engeller 
olan coğrafyalarda, mesela açık denizlerde çok uzun süre karadan uzak vakit geçirilecek durumlarda kullanılmaya 
başlanmıştır. Örneğin okyanuslarda kirlilik, tsunami tehlikesi ölçümü, doğal hayat takibi gibi alanlarda güneş 
enerjisi ile çalışan ve yıllarca karaya uğramadan bilgi toplayıp aktarabilen, otonom çalışma yeteneğine sahip 
insansız araçlar kullanılmaktadır. 

İnsansız araç teknolojilerinin özellikle otonom hareket ve sürü kullanımı açısından en hızlı geliştiği alanların 
başında su altı kullanımı gelmektedir. Hava ve kara üzerindeki alanlar hâlihazırda insanlar ve araçlar tarafından 
büyük ölçüde işgal edilmiştir. Dolayısı ile buralarda test yapmak pahalıdır ve risklidir. Ayrıca, havada ve karada 
araç kullanmanın çok katı kuralları bulunmaktadır. Buna karşılık denizler ve okyanuslar, sağladıkları geniş 
boş alanlar ve hukuki zeminin müsait olması sebebi ile yeni teknolojilerin test edilmesine çok müsait ortam 
sağlamaktadırlar. Bu yüzden insansız araçların yeteneklerini takip ederken su altı araçlarına özellikle bakmak, 
bize gelecekte bu araçların ne fonksiyonlar elde edebileceği ile ilgili önemli ipuçları verecektir.
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Özel bir örnek vermek gerekirse 2004’ten beri Mars üzerinde ölçümler yapan Opportunity, Curiosity gibi araçlar 
da aslında insansız araçlar kategorisindedirler. Bu insansız araçlar, milyonlarca kilometre ötede kendi başına 
çalışabilen, verilen komutları takip ederek NASA’ya dünyadan teleskoplar ile elde edilemeyecek kıymetli bilgileri 
toplama ve ulaştırma yeteneğine sahiptirler. 

Diğer bir altı çizilmesi gereken konu, insansız araç teknolojilerinin hava, kara, su ayrımı olmadan gittikçe 
birbirine geçmiş hibrit olarak adlandıracağımız araçlara yönelmiş olmasıdır. Aynı aracın hem uçması hem 
yüzmesi hem de karada gitmesi mümkündür. Günümüzde su altında gidebilen veya üzerinde tekerlekleri bulunan 
İHA’lara sıklıkla rastlanmaya başlamıştır. Dünyanın önde gelen hava taşıtları ve otomotiv firmaları tarafından 
(kimi zaman iş birlikleri ile) üretilen prototipler, sektörün geleceği ile ilgili bize önemli ipucu vermektedir.

e. İHA Sistemleri

İHA dediğimizde aklımıza gelen ilk fotoğraf uçan bir cisimdir. Ancak bu cisim tek başına çok bir şey ifade 
etmemektedir. Arkasında sağlıklı çalışmasını sağlayacak karmaşık bir sistem vardır. Havacılık konusunda 
detaylı anlatımlara girmeden önce paylaşılacak bilgilerin önemini vurgulamak açısından İHA Sistemlerini ve bu 
sistemlerin bileşenlerini kısaca tanıtmakta fayda olacaktır. İleriki bölümlerde bu bileşenler tek tek, detaylı olarak 
incelenecektir. 

Bir İHA Sistemi genel hatları ile şu parçalardan oluşur:

İnsansız Araç/Platform: Bu yukarıda tarif ettiğimiz şekli ile İHA’nın kendisidir. İHA’yı oluşturan parçalar detaylı 
şekilde tanıtılacaktır.
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Kontrol Ünitesi: İnsansız araçlar uzaktan kumanda edildiği için mutlaka bir kontrol veya kumanda ünitesi olmak 
zorundadır. Bu basit bir uzaktan kumanda olabileceği gibi çok daha karmaşık işleri yapabilen İHA’lar için bir 
kumanda odası bile olabilir. Kontrol ünitesi, sadece İHA’ya komut vermek için değil aynı zamanda İHA’dan 
gelen bilgileri toplamak için de kullanılır. Otonom uçuş yeteneğine sahip bir İHA’nın da mutlaka kontrol ünitesi 
bulunmaktadır. Bu kontrol ünitesini istendiğinde bir pilot değil yapay zekâya sahip bir bilgisayar da kontrol 
edebilir. Otonom uçuşa imkân veren bilgisayar, arzu edilirse İHA’nın üzerine monte edilebilir. Ancak bu durumda 
dahi acil bir müdahale gereksinimine karşılık olarak uzaktan kumanda sayılacak ve başında bir insanın olduğu 
kontrol ünitesi mutlaka bulunmaktadır.

İletişim Hattı: İnsansız araç ve kontrol ünitesi arasında iletişim kurulması şarttır. Mesleği iletişim teknolojileri 
olmayan insanlar için anlaması zor bir alan, neden bu iletişimin bu kadar karmaşık bir iş olduğudur. Uzaktan 
kumanda ile uçan bir araç ile kurulan iletişim hayati önem taşır. Bağlantının kopmasının veya anında 
yapılamamasının yaratabileceği ciddi tehlikeler vardır. Bu yüzden kurulacak iletişimin çok sağlıklı olması 
gerekmektedir.

Kalkış ve İniş Sistemleri: Sabit kanatlı İHA’lar, kalkabilmek ve inebilmek için özel alanlara ve sistemlere ihtiyaç 
duymaktadırlar. Çok özel uygulamalarda, mesela yarış drone’ları veya özel, pahalı yük taşımak için tasarlanmış 
İHA’larda iniş ve kalkış için belirlenmiş özel donanımlar bulunabilmektedir.

Yük: Bir İHA için yük, sadece bir koli veya paket değildir. İHA’nın uçuş ağırlığını arttıran her şey, bir yük olarak kabul 
edilmelidir. Eğer yük İHA’ya bir fonksiyon ekliyorsa, buna “Faydalı Yük” denir. Örneğin, İHA’ya taktığınız kamera 
bir faydalı yüktür. Faydalı yük, fonksiyon eklerken İHA’nın ağırlığını, ağırlık merkezini ve uçuş yeteneğini önemli 
ölçüde etkilemektedir. Ağırlaşan İHA’nın hızı azalmakta ve pilini daha hızlı tükettiği için havada kalabileceği süre 
değişmektedir. Temel prensip olarak bir İHA’nın fabrika çıkışı ağırlığını arttıran her ekleme, bir yük olarak kabul 
edilir. Kullandığınız İHA’ya bir yükün nasıl yüklenebileceği ve bu yükün uçuşunuzu nasıl etkileyeceği konularına 
hâkim olmak uçuş güvenliği için önemlidir. Havacılık kanunları açısından verilen İHA lisansına bakıldığında, bu 
lisanslar kalkış ağırlığına göre sınıflara ayrılmaktadır çünkü İHA ağırlaştıkça bilmeniz gereken konular artmakta 
ve operasyon zorlaşmaktadır.

Ve İnsan: Son olarak bir İHA Sisteminin belki de en önemli parçası insandır. Bu tek bir kişi veya kalabalık bir 
ekip olabilmektedir. Teknolojik gelişmeler ile çok komplike işler yapan İHA’ların ihtiyacı olduğu insan kaynağı 
azalmaktadır ama ne olursa olsun mutlaka İHA’yı denetleyecek, kalkış öncesi ve sonrası kontrollerini yapacak, 
bakımından ve onarımından sorumlu ve uzman olan insanlar gerekecektir. Her teknoloji, gelecekte farklı iş 
kollarını tetikleyip kendi istihdam ihtiyacını yaratmaktadır. Önemle altını çizmemiz gereken nokta, bir teknolojinin 
ancak kullanıcısı kadar başarılı olduğudur. Dünyanın en gelişmiş İHA sistemi bile mutlaka yeterli bilgiye sahip, 
kullanırken özen gösteren, ne yaptığını iyi bilen bir operatöre ihtiyaç duyacaktır.
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HAVACILIK ESASLARI 
a. Havacılık

Uçan araçların nasıl uçtuğu, tasarlandığı ve yapılan uçuşların havada nasıl koordine edildiği üzerinde çalışan 
disipline havacılık ismi verilmektedir.  

Uçabilmek, insanlığın binlerce yıl boyunca hayali olmuştur. Modern motorların icadından önce mucitler, 
uçabilmek için farklı teknikler geliştirmek için çaba sarf etmiştir ancak bu çabaların başarısını uçmaktan çok 
havada kalabilmek şeklinde yorumlamak daha doğru olacaktır. Doğada kuşlarda görülen uçuş yeteneğinin taklit 
edilmesi ile başlayan uçuş maceralarının, insanlar için etkili bir yöntem olmaktan çok uzak olduğu, deneme ve 
yanılmalar sonunda, bazen de mucitlerin hayatına mal olarak net bir şekilde görülmüştür.

Havacılıktaki ilk gerçek bilimsel gelişme, hava basıncının ne olduğunun tam olarak anlaşılması sonucu 
gerçekleşmiştir. Çinlilerin binlerce yıl önce içinceki havanın mum ile ısıtıldığı kâğıttan balonları havalandırdığı 
bilinmektedir ancak bu balonların bir taşıma gücü olmadığından bunlar bir insanı kaldırmaya yeterli değildir. 

Sıcak havanın genleşmesinin yarattığı kaldırma gücü, günümüzde daha çok turistik amaçlı kullanılan sıcak 
hava balonlarında başarılı şekilde kullanılmıştır. İlk başarılı sıcak hava balon uçuşu Fransız Mongolfier kardeşler 
tarafından 1783’de gerçekleştirilmiştir. Daha sonra aynı teknoloji, zeplin adı verilen dev balonlarda uygulanmıştır. 
Her ne kadar insanlık bu sayede ayaklarını yerden kesse de güvenlik açısından pek tatmin edici olmayan, 
kontrolü oldukça zor bu cihazlar yaygın kullanıma geçmemiştir.

Modern uçakların ve İHA’ların uçabilmesinde de önemli rol oynayan hava basıncı kavramını fazla teknik detaylara 
girmeden burada biraz daha yakından tanımakta fayda vardır. Hava basıncı, kısaca atmosferdeki havanın dünya 
üzerine uyguladığı basınç olarak ifade edilebilir. 

Hava, tüm maddeler gibi atomlardan ve moleküllerden oluşur. Bir gaz olan hava, her ne kadar katı ve sıvı 
cisimlerden daha az yoğun olsa da dünyamızın kütlesinin yarattığı yer çekiminden etkilenir. Hava basıncı 
yükseklik ile değişir. Yerden ne kadar uzaklaşırsanız yer çekiminin etkisi o kadar azalacağı için hava üzerindeki 
çekim gücü de o kadar azalmaktadır. Uçabilmemiz için sadece yer çekimini yenmek yeterli değildir. Aynı 
zamanda havanın üzerimizde yarattığı bu basıncı da yenmek gerekmektedir. Havacılığın gerçek yolculuğu, 
Aydınlanma Dönemi’nde bilim adamlarının bu gerçeği kavraması ve matematiksel olarak ifade edebilmesi ile 
başlar.

03
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Hava basıncının ilk bilimsel ölçümlenmesi, 17. yüzyılda İtalyan bilim adamı Toricelli tarafından yapılmıştır. Toricelli, 
aynı zamanda günümüzde hâlâ kullanıldığını gördüğümüz cıvalı barometrenin de mucididir.

Mongolfier kardeşler, Toricelli’nin bu buluşunu kullanarak ilk başarılı sıcak hava balonu denemesini 
gerçekleştirmişlerdir. Isıtılan hava genleşmektedir, yani havanın molekülleri birbirinden uzaklaşır ve bu şekilde 
hafifler. Bir balonun içerisinde bulunun sıcak hava, balonun dışında olan aynı miktardaki soğuk havaya oranla 
daha hafiftir. Bu da ortaya bir kaldırma kuvveti çıkartır. Sıcak hava balonunun pilotu, balonun içerisindeki havanın 
sıcaklığını kontrol ederek balonun ne kadar yükselip alçalacağını da kontrol edebilmektedir.

Uçuş tarihindeki bir diğer önemli başarı, 1890’da Alman mucit Otto Lilienthal tarafından havada süzülmenin 
öneminin kavraması ile gerçekleştirdiği, günümüzde yamaç paraşütü olarak da adlandırılan kanatların başarılı 
kullanımıdır. Lilienthal’in kanatların şeklini doğru hesaplayarak yaptığı 2.000’in üstünde uçuş, dünyaya 
insanlı uçuşun yakın gelecekte erişilebilecek bir hedef olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan Lilienthal’ın uçuş 
denemelerinden birinde kanatlarının kırılması ile düşerek aldığı ağır yaralar sonucu ölümü, havacılığın hala ne 
kadar tehlikeli bir girişim olduğunu da göstermiştir. 

Modern havacılığın tarihi 1903 yılında ABD’de Wright kardeşler tarafından yapılan ilk başarılı kanatlı ve 
motorlu uçuşlar ile başlar. Burada Wright kardeşlerin başarısını “havadan daha ağır insanlı bir cismin motor 
gücü ile ilk kez uçabilmesi” olarak da ifade edebiliriz. 

Wright kardeşlerin başarılı uçuş denemesi temel prensipler olarak modern uçuşun gerçekleşmesini sağlayan 
tüm ögeleri bünyesinde barındırmaktadır. Bir sonraki bölümde detaylı şekilde inceleyeceğimiz hali ile 
Wright kardeşler, içindeki insan ile birlikte yaklaşık 350 kg ağırlığındaki bir uçağın yerden başarılı şekilde 
havalanabilmesi ve uçabilmesi için gerekli kanat genişliğini, kanat tasarımını ve motor gücünü hesaplamışlardır. 
12 metre genişliğinde kanatlar ile yaklaşık 50 m2 kanat alanı yaratarak, 4 silindirli ve 8 beygir gücünde bir 
motoru uçaktaki 2 adet 3 metre çapında pervane ile birleştirerek modern uçağı ortaya çıkarmışlardır.

İnsanlık, son yüz yılda havacılık konusunda çok önemli mesafe katetmiştir. Çok daha dayanıklı ve hafif malzemeler 
kullanarak, daha güçlü itki sistemleri yaratarak ve aeorodinamik hesaplamaları daha ince yaparak süpersonik 
hızlara ulaşan, tonlarca ağırlık taşıyan uçaklar yapmıştır ama temel prensipler aynı kalmıştır. Günümüzde üretilen 
F-35’lerden Boing ve Airbus’ın dev yolcu uçaklarına, tüm uçan taşıtlar aynı uçuş prensiplerini kullanmaktadırlar.  
Bu temel prensiplere hâkim olmanız durumunda uçan bir aracı nasıl kontrol etmeniz gerektiği ve bu aracın 
uçarken ne tip riskler ile karşı karşıya kaldığını daha iyi anlamanız mümkün olacaktır.

İleriki bölümlerde bu uçuş prensipleri incelenecektir. Elbette paylaşılacak bilgiler uçuş mühendisliği seviyesinde 
olmayacaktır. Bu bilgileri paylaşırken temel hedefimiz, bir İHA pilotu olarak İHA’nızın hangi doğa kanunlarından 
faydalanarak havada kalabildiğini izah etmektir. 



26
TİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABIH AUM

b. Uçuş Prensipleri ve Aerodinamik

Bir hava aracının havalanabilmesi, havada kalabilmesi ve havada manevra yapabilmesi, yani uçabilmesi 
için belli şartları bünyesinde barındırıyor olması gerekmektedir. Hava içinde ilerleyen cisimlere tesir eden 
kuvvetleri inceleyen bilim dalına ‘aerodinamik’ denir.

Buna göre hava aracının:
• Kanadı taşıyıcı güç üretmeli,
• Gövdesi yüke uygun olmalı,
• Kuyruk yüzeyleri denge sağlamalı,
• Kontrol yüzeyleri uçuş hareketlerine göre kontrol görevi sağlamalı,
• Motoru ileri hareket oluşturacak gücü sağlamalıdır.

Bununla birlikte, İHA’lar da dâhil tüm hava araçlarına etki eden dört ana kuvvet unsuru  şu şekilde sıralanabilir:

Ağırlık (Weight): Hava aracı park halindeyken üzerine yerçekiminin yarattığı düşey kuvvet etki eder. Buna hava 
aracının ağırlığı denmektedir.

Taşıma (Lift): Hava aracının uçabilmesini sağlayan temel kuvvettir. Uçuş esnasında hava aracının ağırlığını 
dengeleyecek, ağırlık kuvvetine ters yönde ve ona en az eşit olan kuvvete ‘Taşıma Kuvveti (Lift)’ denir. Ağırlık 
arttıkça, taşıma kuvveti de artmalıdır.

Itki (Thrust): Taşıma kuvvetini yaratmak için hava aracının hava içinde ileri doğru itilmesi gerekecektir. Hava 
aracının motorları tarafından üretilen bu kuvvete ‘İtki (Thrust)’ adı verilir. 

Sürükleme (Drag): Hava aracının ileri doğru hareketinin yarattığı hava boşluğundan kaynaklanan ve itki 
kuvvetine ters yönde meydana gelen kuvvete ‘Sürükleme (Drag)’ denir. 

Uçak Nasıl Uçar?

Ağırlık ile taşıma kuvvetleri birbirilerini ters yönde etkilerler. Aynı şekilde itme ile sürükleme de birbirlerine 
ters yönde etki ederler. İtme kuvveti, sürükleme kuvvetinden büyük olduğu sürece ileri doğru hareket devam 
edecektir. Taşıma kuvveti ağırlıktan yüksek olduğu sürece uçak havalanacaktır.

Uçaklar, sürükleme kuvvetini azaltacak şekilde tasarlanmışlardır. Yer çekimini (ağırlık kuvvetini) yenmek 
ve yükselmek için, uçağın kaldırma kuvveti uygulaması gerekmektedir. Bu kuvvet ise uçağın kanatları veya 
pervaneleri ile sağlanmaktadır. Özetle uçmak, bir cismin havada belli bir irtifada tutunabilmesi ve hava içerisinde 
hareket edebilmesidir. Hava içerisindeki bir cisim, uçmak için işgal ettiği hacim kadar havanın ağırlığına eşit 
bir kuvvet ile aşağıdan yukarıya doğru itilmelidir. Eğer bu kuvvet, cismin ağırlığından küçük ise, bu itmeye 
rağmen cisim yerden kalkamaz. Kuvvet ağırlığa eşit ise cisim, zeminde ise zeminde, havada ise havada ve 
hangi durumda bulunuyor ise o durumda kalır. Kuvvet, ağırlıktan büyükse cisim yukarıya doğru yükselir. 
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Bir uçağın nasıl havalanabildiğini ve havada kalabildiğini çok temel iki fizik kanunu ile izah etmek mümkündür. 
Bunlardan ilki, Newton’un hareket kanunları, diğeri Bernoulli’nin prensibidir.

Newton’un Hareket Kanunları

Modern havacılığın temelini hala bundan 300 yıl önce Newton tarafından tanımlanmış fizik kanunları 
oluşturmaktadır. 
(1) Kendisine bir kuvvet tatbik edilmedikçe, hareketsiz olan bir cisim hareketsizliğini muhafaza eder. 
(2) Eğer bir cismin hareket halinde bir değişiklik istenirse, o cisme bir kuvvet tatbik etmek gerekir. Kuvvet, ivme 
ve kütlenin çarpımıdır (F=m*a). 
(3) Tesir, aksi tesire eşittir (etki tepkiye eşittir). Yani bir cisme ne ölçüde kuvvet tatbik edersek cisim de aynı 
kuvvette aynı doğrultuda, fakat ters yönde bir kuvvetle karşılık verir.  

Üçüncü kanuna göre herhangi bir cisim hava içerisinde hareket ederse, hava bu cisme bir direnç gösterir. 
Tecrübeler bu direncin genellikle aşağıdaki faktörlere bağlı olduğunu göstermiştir:
• Cismin yapılış tekniğine, 
• Cismin cephe sathına,
• Cismin süratine,
• Cismin içinde hareket ettiği havanın yoğunluğuna

Aerodinamik, temel olarak bu direncin en aza indirgenmesi bilimidir.

Newton kanunlarına göre bir cismin havalabilmesi için kendi ağırlığından daha fazla ağırlığa sahip havayı 
aşağıya doğru itmesi gereklidir. Üçüncü kanuna göre siz bir güç ile havayı ittiğinizde hava da aynı güç ile sizi 
geri itecektir. Bu yaratılan kuvvet, cismi havalandıracaktır. 

Havanın bir itme kuvveti olması ilk anda garip gelebilir ama arabanız ile giderken elinizi camdan dışarıya doğru 
çıkardığınızda avcunuzu ileriye doğru açacak olursanız elinizin ve hatta komple kolunuzun şiddetli bir şekilde 
geri itildiğine şahit olursunuz. Avcunuzu yan tutarsanız bu itme daha az hissedilir. Avcunuzu aşağıya doğru 
eğimli tutarsanız elinizin yukarı doğru itildiğini hissedersiniz. Uçaklar da aynı şekilde havalanmaktadırlar.

Bir uçağın kanatları, uçağın ağırlığından daha fazla havayı aşağıya itecek ve havanın tüm uçağı havalandırmasını 
sağlayacak gücü üretmek üzere tasarlanmıştır. Bu şekle kanat şekli (airfoil) adı verilir.
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Kaldırma Kuvvetinin Meydana Gelmesi ve Bernoulli Prensibi:

Bernoulli Prensibi, aslında sıvılar için geliştirilmiş olsa da gazlar (ve hava) için de aynı şekilde kullanılmaktadır. 
Bu prensibin temel olarak belirttiği şey, dar boğazlardan geçen akışkan sıvının veya gazın süratinin arttıkça 
basıncının azalması, sürati azaldıkça basıncının artmasıdır. Basitleştirilmiş bir ifade ile, giriş ve çıkışta çapı aynı, 
orta kısımda ise çapı %50 daralan bir boruya saatte 100 km hız ile giren suyun hızı,  daralan bölümde 200 km’ye 
ulaşır çünkü çapı yarıya düşer.

Bu da şu anlama gelmektedir:  Birim zaman içinde, boruya giren aynı miktarda suyun, borunun %50 oranında 
daraldığı yerden aynı birim miktarda geçebilmesi için, iki misli sürat kazanması gerekmektedir. Bu prensip, 
aynen hava için de geçerlidir. 

Hava akımı süratinin 200 km. olduğu dar kısma konmuş manometre (basınç ölçer), hava akımının 100 km. 
olduğu uç kısımlardan daha düşük değer gösterecektir. Hava hızlanınca basıncı azalır. İşte bu yüzden uçak 
kanadının kesiti damla şeklindedir. Kanadın üstünden geçen hava, kanadın altından geçen havadan daha 
hızlıdır. Kanadın üstünde, altına oranla daha az hava basıncı olur. Bu durum, kanadın yukarı doğru hareket 
etmesine neden olur ve uçağı yukarı kadırır. Bernoulli Prensibi, aerodinamiğin temelini oluşturur ve tüm hava 
taşıtları için geçerlidir.
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Hava Aracının Eksenleri

Bir hava aracı, üç hayalî eksen etrafında hareket etmektedir. Sefer halinde olan bir uçak, durumunu 
değiştirdiğinde bu eksenlerden birinin veya birden fazlasının etrafında hareket edecektir. Uçak hareket 
eksenlerinin kesiştiği ağırlık merkezi etrafında dengede olup tüm hareketler ağırlık merkezi etrafında 
meydana gelmektedir. 

Bu eksenler şu şekilde adlandırılmıştır: Uzunlamasına (Longitudinal, boyuna) eksen, Yanlamasına (Lateral, 
enine) eksen, Düşey (Vertical, dikine) eksen.

Bir hava aracının ağırlık merkezinden geçerek burnundan kuyruğuna uzanan eksene ‘Uzunlamasına Eksen’ 
(Longitudinal Axis) denilmektedir. Hava aracının boyuna ekseni etrafında yaptığı harekete ise yuvarlama 
hareketi (roll) denir. 

Uçağın ağırlık merkezinden geçerek bir kanat ucundan diğer kanat ucuna doğru uzanan eksene ise 
Yanlamasına Eksen (Lateral Axis) denir. Bu eksende yapılan harekete yunuslama (pitch) denir.

Düşey Eksen (Vertical Axis) ise bir uçağın ağırlık merkezinden geçerek gövde alt kısmına uzanan eksene 
verilen addır. Bu eksende yapılan harekete dönme veya sapma (yaw) denir.

Uçan motorlu bir cismin havada gerçekleştireceği tüm hareketleri bu üç eksen üzerinden tanımlayabiliriz. 
Aynı hareketler bir savaş uçağı için de bir İHA için de geçerlidir. Bu hareketleri aşağıdaki şekilde daha net 
görebiliriz.
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Uçuş prensipleriyle ilgili diğer önemli genel tanımlar şu şekildedir:

Ağırlık Merkezi (Center of Gravity, CG): Bir cismin moleküllerine etki eden yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin 
uygulama noktasına Ağırlık Merkezi (Center of Gravity (CG)) denir. CG’nin pozisyonu yön dengesini etkileyen en 
önemli faktörlerdendir. CG ne kadar önde olursa moment kolu o kadar uzun olduğu için yön dengesi de o kadar 
yüksek olur. Aynı zamanda CG’nin müsaade edilen değerlerden daha arkada olması yön dengesi açısından da 
olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 

Kanat Profili (Airfoil): Göreceli olarak yüksek verimlilikte taşıma gücü üretebilen geometrik şekildir.

Kanat Kord (Chord/Veter) Hattı: Bir kanat profilinin hücum ve firar kenar merkezlerini birleştiren doğrusal hattır.

Kord (Chord/Veter): Hücum ve firar kenarları arasında, kord hattı boyunca ölçülen mesafedir.

Hücum Açısı: Kord hattı ile relatif hava akımı arasındaki açıdır.

Aşağıdaki çizimde görülebileceği gibi uçağın üzerinde ilerlemek istediği çizgi, yolda giden bir arabadan farklı 
olarak burnunu doğrulttuğu çizgiden farklıdır. Örneğin, inişe geçmiş olan bir uçağın burnunun kalkık olduğu 
dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunun sebebi, uçağın yönünü uçağın gövdesinin değil kanatların şekli ile hava 
arasındaki ilişkinin belirliyor olmasıdır.

Hücum açısı, kanatlar ve hava arasındaki ilişkiyi belirleyen değer olarak bir uçağın uçuşunda belki de en önemli 
unsurdur diyebiliriz. Örneğin eğer hücum açısı belli bir değerin üzerine çıkarsa uçak tamamen kontrol dışına 
çıkacak ve düşüşe geçecektir. Bir uçağın yakıtını en ekonomik şekilde kullanabilmesi için pilotun hücum açısını 
optimize etmesi gerekir. Gereğinden fazla hücum açısı ile gerçekleştirilen uçuşta kanatlar ihtiyacından fazla 
havayı taşıyacağı için daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaktır. 
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Ayrıca uçaklar, kanatların şekline göre;

a) Dikdörtgen tabanlı,
b) Sivri tabanlı,
c) Oval tabanlı,
d) Delta tabanlı, 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca Delta tabanlı kanat modellerinin  basit,  dişli, çift gibi özgünleştirilmiş 
varyasyonları da mevcuttur.

Aşağıdaki çizimlerde zaman içerisinde geliştirilmiş farklı kanat şekli profilleri bulunmaktadır. Bunların içerisinden 
Clark Y olarak tanımlanmış profil, 1922 yılından beri hâlen yolcu uçaklarında en çok tercih edilen profildir.

Kanat çeşitleri

Havacılık tanımları ve terminolojilerine göre, uçakların kanat çeşitleri, kanat pozisyonları ve kanat biçimlerine 
belirlenir. Genel prensip olarak yüksek kaldırma gücü gerektiren uçakların kanatları yüksek, manevra kabiliyeti 
beklenen uçakların kanatları alçaktır. Sabit kanatlı İHA’larda da aynı sınıflandırmaların yapıldığı söylenebilir. 

Buna göre, uçağın kanat pozisyonuna göre kanatlar şu şekilde sınıflandırılmıştır:
a) Alçak (low) kanatlar,
b) Orta seviye (mid) kanatlar,
c) Yüksek (high) kanatlar,
d) Yukarı eğimli (dihedral) kanatlar,
e) Aşağı eğimli (anhedral) kanatlar,
f) Martı (Gull) modeli kanatlar,
g) Ters martı (inverted gull) modeli kanatlar.
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c. Pervaneler

Uçaklarda, helikopterlerde ve insansız hava araçlarında kanat ve pervane tipleri, araçların sınıflarına ve bu 
araçlardan beklenen performans kriterlerine göre önemli farklılık göstermektedir. İHA’larda daha küçük ebatta 
olan ve genelde İHA0 ve İHA1 kategorisinde değerlendirebileceğimiz araçlar, ağırlıklı quadcopter olarak bilinen, 
dört pervane noktasından oluşan yatay tasarımlar ile imal edilen, helikopter benzeri araçlardır. İHA2 ve İHA3 
sınıfındaki büyük ebatlı araçlarda ise uçak tasarımlarına yakın olarak ekseriyetle kanat kullanılmaktadır. 

Her hava aracının kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Döner kanatlı araçlar dikey iniş ve kalkış 
yapabildikleri için tercih edilmektedirler. Sabit kanatlı araçlar ise havada çok daha efektif ve düşük enerji 
harcayarak ilerleyebilmektedirler. İHA’larda gittikçe daha fazla hibrit adı verebileceğimiz hem kanatlı hem 
pervaneli cihazlar görülmeye başlanmıştır.

Kesit Konum Açısı (Pitch Angle) ve Sabit Hatveli Pervaneler

Hava araçlarında kullanılan pervaneler, genel olarak motordan gelen mil yardımıyla elde edilen dönme gücünü, 
itme veya çekme gücüne çeviren aygıtlar olarak faaliyet göstermektedirler. Pervaneler biçimsel açıdan düz 
veya burgulu (twisted) tasarımlar şeklinde üretilmiş kanat kesitleri olarak da tanımlanabilir. Uca doğru incelerek 
gidecek şekilde imal edilen burgulu pervanelerde amaç, pervane boyunda dağılmış bir itme gücü oluşturmaktır. 
Zira pervane üzerinden akan hava akımı, uç kısımlarda en yüksek hızına ulaşır. Ancak bu durumda sabit açılı 
pervanelerin uç kısımlarında hava akımı ayrılmaları olur ve bu da yakıt sarfiyatını ve türbülanslı akım riskini 
arttırır. 
 
Sabit hatveli (fixed pitch) pervaneler, bu açıdan daha yaygın ve tercih edilebilir olarak değerlendirilmektedir. 
İki paladan oluşan bu pervaneler, tek parça halindedirler. Bu pervanelerde hatve açısı, dolayısıyla pala açıları 
değişmez. Hatve açısı, hava aracının fonksiyonuna göre seyahat hızında en verimli olacağı şekilde sabitlenmiştir. 

Bir kanadın temel görevi kaldırma kuvvetini sağlamak için havayı aşağıya itmektir. Pervane ise kendisi de 
hareket halinde olduğu için hem kaldırma hem de itki kuvvetini birleştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu bağlamda, İHA0 ve İHA1 olarak sınıflandırabileceğimiz insansız hava araçlarında da biçimsel olarak bu iki 
pervane çeşidi kullanılmaktadır. Pervanelerin üretim materyalleri, tasarım, performans ve ekonomi gibi alanlarda 
farklı sonuçlar üretmeleri açısından sınıflandırılmıştır.
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Aşağıdaki teknik çizimde görülebileceği gibi bir kanat ve hava arasındaki ilişki, bir pervane ile hava arasında da 
vardır. Ancak bu sefer oluşan açılar, uçan aracın burnu değil pervanenin durduğu düzlem üzerinden değerlendirilir 
çünkü itki kuvvetl kanada bağlı bir motor ile değil direkt olarak pervanenin hareketi ile sağlanmaktadır.

Aynı kanatlarda olduğu gibi pervanelerin de farklı kanat profili kesitleri vardır. Bir kanat profili tasarımı, pervanenin 
taşıdığı aracın fonksiyonuna göre yapılır. 

Popüler Pervane Malzemeleri

Ağaç Pervaneler: Tamamı ağaçtan imal edilen pervaneler, drone teknolojisinin henüz gelişmediği dönemlerde 
dahi, hobi maksatlı uçurulan kumandalı hava araçlarında sıklıkla kullanılmaları açısından klasik olarak 
nitelendirilebilecek bir geçmişe sahiptir. Tatmin edici bir dinamik balans ve ses sunsalar da, ağaçtan imal edilmiş 
olmaları sebebiyle ağırlıkları göreceli fazladır ve bu da performansa olumsuz olarak yansır. Ayrıca esnekliği 
sınırlı, genel yapısı itibarıyla sert bir materyalden imal edilmiş olmaları, olası bir kaza halinde pervanelerin 
kırılması ve hava aracının kolaylıkla hasara uğramasına neden olmaktadır.  

Plastik Pervaneler: Tamamı plastikten üretilen bu pervane çeşidi, daha hafif, daha ucuz, renk seçeneği itibarıyla 
daha zengin ve esnektirler. Performansı yükse plastik pervaneler üretilebilmektedir. Plastik pervaneler, özellikle 
ucuz ve kaza halinde araca zarar vermeyecek kadar hafif olmaları sebebiyle tercih edilebilmektedir. İHA’ların 
çoğunda plastik pervaneler kullanılmaktadır.
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Karbon Fiber Pervaneler: Karbon fiber (diğer ismi ile grafit fiber) hem hafif hem de dayanıklı olan bir malzemedir. 
Çelikten daha hafif olmasına rağmen beş kat daha güçlü, iki kat daha serttir. Kalınlığı bir insan saçından daha 
ince olabilir. 

En kaliteli pervane türü olarak gösterilen karbon fiber pervaneler, güçlü yapılarına rağmen hafif ve kullanışlı 
olmalarının yanı sıra en iyi uçuş performansını sunuyor olmaları ve sessiz çalışmaları açısından pervane çeşitleri 
arasında tercih edilebilirler. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte karbon fiber üretimindeki artış, bu materyalin fiyatını düşürmüş ve yaygınlığını 
pekiştirmiştir. Kompozit karbon fiber teknolojisinde ana üretim materyali, başka bir madde ile (naylon, ağaç vb.) 
birleştirilir ve ürün ortaya çıkar. 

Kompozit üretim modelinin yanı sıra, karbon fiber sıkıştırma teknolojisiyle karbon fiber pervanelerin üretimi 
yapılabilmektedir ve sıkıştırma karbon fiber pervaneler daha dayanıklı olabilmektedir. Ancak bu yöntem henüz 
daha pahalı olduğu için kompozit metot tercih edilmektedir.

Dayanıklı pervaneler ile ilgili yapılması gereken bir uyarı, bir İHA düştüğünde pervanesi kırılmadığında motorlara 
zarar verebilmektedir. Dolayısı ile her zaman çok sağlam bir pervaneyi tercih etmek, en ekonomik sonucu 
sağlamayacaktır.

Karbon fiber pervaneler sadece dayanıklılığı ile değil aynı zamanda havayı aşağıya itme kaliteleri ile de öndelerdir. 
Bu sayede hem daha az sessiz hem de daha stabil uçuş sağlarlar. 

Pervane yapımında kullanılan malzemeler, her gün daha fazla gelişmektedir. Örneğin, 2010 Nobel Fizik 
Ödülü, 2004 yılında grafen isimli özel bir bir karbon kompoziti imal eden bilim adamlarına verilmiştir. 
Grafen, insanoğlunun bildiği en hafif ama en güçlü malzemedir ve şimdiden mevcut karbon fiber pervaneleri 
güçlendirmek için kısıtlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ticari üretimi ucuzladığında grafen pervanelerin daha 
yaygınlaşması beklenmektedir. 
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d. Hava Trafik Kontrol (ATC) 

Hava Trafik Kontrol (Air Traffic Control, ATC), bütün bir bölgenin hava trafiğini radar yardımıyla düzenleyen 
sistemin adıdır. Lokal olarak değerlendirilecek olursa, bir havaalanının uçuş kulesine yerleştirilmiş olan bu 
servis, havaalanı denetleyicilerinden oluşan teçhizatı kullanan ekip olarak da tanımlanabilir. Bu ekibin görevi, 
uçakların trafiğini sağlamak, gerek yerde gerek de havadaki hareketleri uçuş kulesinin sorumlu olduğu bölge 
dâhilinde düzene sokmaktır. 

Bir uçak havalanmak istediği zaman kendisine talimat veren uçuş kulesinden kalkış izni ister. Kalkışından bir süre 
sonra uçak, havaalanına ait kule ile olan temasını keser ve bölge hava trafik servisi ile telsiz bağlantısı kurarak uçuş 
operasyonunu sürdürür. Pilotların ATC talimatlarını alır almaz uygulamaları beklenmektedir.  Bununla birlikte, bir 
tırmanma veya alçalma zamanı pilota bırakıldığı zaman, ‘’when ready’’ (hazır oluşta) sözcüğü kullanılmalıdır. Bu 
durumda pilot normal olarak tırmanışa başladığında terk ettiği seviyeyi rapor edecektir.

Hava Trafik Kontrol, kısaca uçuşta, havaalanı çevresinde ve havaalanlarında olan trafiğe ve bu trafiği 
düzenleyen kontrol mekanizmasına denir. Hava trafik hizmetlerinin amaçları arasında düzenli bir trafik akışını 
sürdürmek ve hızlandırmak, uçuşların emniyetli ve etkili bir biçimde yürütülmesi için faydalı tavsiye bilgilerini 
sağlamak, uçaklar arasındaki çarpışmaları önlemek, manevra sahasındaki uçakların o sahadaki manilerle 
çarpışmalarını engellemek, arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyulan uçakla ilgili olarak ihtiyaç duyan kurumlara 
yardımcı olmak vardır.

Normal bir günde dünya üzerinde havada bir anda 10.000 uçak bulunmaktadır. Bu uçaklar 1 milyonun üzerinde 
yolcuyu taşımaktadırlar. Bu 10.000 uçağın birbiri ile çarpışmadan içindeki yolcular için en konforlu, işletmeci 
havayolları için de en ekonomik rotalarda gidebilmesi, son derece komplike bir operasyon gerektirir. 

Yıllar boyunca Hava Trafik Kontrol personellerinin işi dünyanın en stresli işi olarak tanımlanmıştır. Son 
yıllarda gelişen bilgisayar teknolojileri, bu personelin üzerindeki riski azaltmış olsa da hala dünyanın en zorlu 
görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yapılacak en ufak hatanın yüzlerce, hatta binlerce kişinin ölümüne 
sebep olabilmesi sorumluluğu unutulmadan çalışılan bir yer için bu stres seviyesi şaşırtıcı gelmemelidir.
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e. Telsizle Haberleşme

Bu bölümde radyo/telefon haberleşmesinde kullanılan teknikler, havacılık alfabesi, standart kelime ve freyzler 
gibi genel konulara yer verilmiştir. Her ne kadar bir İHA0 veya İHA1 pilotunun telsizle haberleşeceği bir ortamda 
bulunması uzak bir ihtimal gibi dursa da temel haberleşme tekniklerini bilmek, acil bir durumda gerekli 
müdahaleyi yapabilmek açısından önemli olacaktır. 

Uluslararası sivil havacılık operasyonlarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, pilotlar ile kontrolörlerin birbirlerini 
doğru anlamalarına bağlıdır. Dolayısıyla radyo/telefon haberleşmesinde havacılık freyzyolojisinin doğru, yerinde 
ve tam olarak kullanılması çok büyük önem taşımaktadır. Standart dışı freyzyoloji kullanımı ise yanlış anlamalara 
sebep olabileceğinden, hava hadiselerinin yaşanmasına, hatta kazalara yol açabilir.

Bununla birlikte, her durum için uygun freyzyoloji örneklerinin detaylandırılmasının mümkün olamayacağı da 
unutulmamalıdır. Standart freyzlerin yeterli olmadığı durumlarda, mümkün olduğunca kısa ve açık konuşulmalı, 
herhangi bir karışıklık yada belirsizlik yaratacak sözcükler kullanılmamalıdır.

Haberleşme Teknikleri

Göndermelerin açık ve anlaşılır olması için dikkat edilecek hususlar aşağıda özetlenmiştir:

1) Gönderme yapılmadan önce kullanılan frekans dinlenerek gönderilecek mesajın başka bir istasyonun (hava 
aracının) göndermesine karışmamasına dikkat edilmelidir. 

2) Mikrofon ile konuşma tekniği geliştirilmeli, mikrofona çok yakın konuşma, mikrofona dudaklar ile dokunma ve 
eğer headset kullanılıyorsa mikrofonun alıcısını elle tutmak gibi mesajların anlaşılırlığını azaltacak hareketlerden 
kaçınılmalıdır.

3) Normal konuşma tonu ile (bağırmadan veya kısık sesten kaçınarak) açık ve belirgin bir şekilde konuşulmalıdır. 

4) Bir dakikada 100 kelimeyi geçmeyecek bir konuşma hızı ayarlanmalıdır. Ancak, mesajların yazılarak alınması 
gerektiği durumlarda daha yavaş konuşulmalı ve daha az sözcük iletilmelidir.

5) Konuşmalar sabit bir ses tonuyla (iniş çıkış olmadan) yapılmalıdır. Duraklamalardan kaçınılmalıdır (aaa, eee 
gibi…).

6) Rakamların söylenmesinden önce ve sonra küçük bir ara verilmesi, bunların daha rahat anlaşılmasını sağlar.

7) Gönderme butonuna, konuşmaya başlamadan önce basılmalı ve bitene kadar bırakılmamalıdır. (Bununla 
beraber, konuşmaya hazır olmadan butona basılmamalıdır.)

8) Kişilerin ana dillerinin İngilizce olmadığı her zaman göz önünde bulundurularak, konuşmalarda standart radyo 
telefon frezyolojisi kullanılmalıdır.

9) Kullanılan freyzlerin açık, kısa ve kesin olmasına dikkat edilmelidir. Her zaman mesajları bir defada göndermek 
hedeflenmelidir. 

10) Hızlı, kesintili, bloke edilmiş, bağırarak veya kısık sesle yapılan göndermeler, tekrar edilmek zorunda 
kalınacağından aynı zamanda iş yükü ve emniyet riski doğurabilir. 

11) Radyo/Telefon haberleşmesinin en önemli ve potansiyel tehlikelerinden biri, mikrofonun takılı kalmasıdır. 
Bu nedenle kullanıcılar butonun (veya mandalın) bir gönderme sonrasında eski konumunda olduğundan emin 
olmalı ve istenmeden açılmasını önlemek için uygun yerde bulunmasını sağlamalıdır. 

12) İki çağrı arasında en az 10 saniye beklenmelidir. Bu bekleme, alıcı istasyon ilk çağrıyı cevaplamaya hazırlanırken, 
gereksiz göndermeler yapılmasının da azaltılmasını sağlar. 

13) Konuşmalarda aşırı saygı ve sevgi belirten ifadelerden kaçınılmalıdır.
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f. Kısaltmalar ve Kodlar

SHGM tarafından yayımlanan talimatlarda geçen kısaltmaların karşılıkları ise aşağıdaki gibidir. Bu terimler teknik 

dokümanlarda karşınıza çıkabileceği için referans olarak belirtmek faydalıdır:

AGL: Yer Yüzeyinden Yükseklik, 

AIP: Havacılık Bilgi Yayını, 

ATC: Hava Trafik Kontrolü, 

CTR: Kontrol Bölgesi, 

EASA: Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı, 

GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, 

ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, 

IMC: Aletli Uçuş Meteoroloji Şartları, 

PPL: Hususi Pilot Lisansı, 

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 

SHT-7 Talimatı: 11/09/2014 tarihinde yayımlanan Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Talimatı, 

SHY-İPC: 29/01/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından 

Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında yönetmelik, 

TCAS: Trafik Uyarı ve Çarpışma Önleme Sistemi, 

TMA: Terminal Kontrol Sahası. 

EUROCONTROL IFPS : Avrupa Seyrüsefer Hava Emniyeti Teşkilatı Entegre Uçuş Plan İşleme Sistemi, 

IR : Aletli Uçuşa Yetkili, 

AR-GE: Araştırma Geliştirme, 

ADS-B: Otomatik Bağımlı Gözetim Yayını, 

AMM: Hava Aracı Bakım El Kitabı, 

MPD: Bakım Programı Dokümanı, 

R/T: Alıcı/Verici, 

VFR: Görerek Uçuş Kuralları, 

IFR: Aletli Uçuş Kuralları, 

VHF: Çok Yüksek Frekans, 

UHF: Ultra Yüksek Frekans, 

Mode-S Transponder: Mod-S Vericisi, 

SHY-21: 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hava Aracı Ve İlgili Ürün, Parça Ve Cihazın 

Uçuşa Elverişlilik Ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği.

!

Bu sertifika iptal edilmediği, askıya alınmadığı ve SHT-İHA Talimatında belirtilen 
gereklilikler sağlandığı sürece geçerlidir. Sertifikanın geçerliliği humatr.com/lisans 

adresinden ve aşağıda bulunan karekoddan sorgulanabilmektedir.

This certificate, unless cancelled, suspended and as long as requirements specified in the SHT-IHA shall 
remain in force until expiry date. The validity of the certificate can be queried at humatr.com/lisans and 

QR code.

HUMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM 
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Emre SELİM
06719118003

13025361782

30.06.2019

ÖNEMLİ NOT:

Huma’dan almış olduğunuz eğitimin parçası olarak SHGM tarafından 

sağda örneği bulunan “Temel Radyo Haberleşme Eğitim Sertifikası” 

almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Ancak bizden almış olduğunuz 

telsiz eğitimi, hiçbir şekilde profesyonel kullanım yapmanıza uygun bir 

eğitim değildir. Amacımız, bu teknolojiye aşina olmanızı sağlamaktır. 

Bir kalkış kulesinden izin alabilmeniz için çağrı kodu sahibi olup 

pratik yeterliliğiniz olması gerekir. Gerçek bir amatör telsiz kullanıcısı 

olabilmeniz için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

ücretsiz eğitimlere katılmanız gerekecektir.

Daha detaylı bilgilere www.kiyiemniyeti.gov.tr/telsiz_mudurlugu 

adresinden ulaşabilirsiniz.
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Havacılık Alfabesi 

Radyo/Telefon haberleşmesinde kullanılan alfabe ve Türkçe telaffuzları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Bu 
alfabe, kodlama için de kullanılır. Ezberlemeseniz dahi karşılaştığınızda neye baktığınızı anlamak açısından 
aşağıdaki tabloya aşina olmanız gerekmektedir.

Radyo/Telefon haberleşmesinde zaman belirtilirken, içinde bulunduğumuz saat ile aynı saat kullanılıyorsa, 
yalnızca dakikaların söylenmesi yeterlidir. Ancak daha farklı bir saat için, dört rakamın her biri tek tek 
kullanılmaktadır.

Bir hava aracı ile haberleşmenin tesis edildiği ilk temasta çağrı adı tam ve açık olarak kullanılmalıdır. Çağrı adı 
aynı zamanda hava aracının tescil işaretidir. Bu nedenle uluslararası kurallar hava seyrüseferi yapan her hava 
aracının üzerinde çağrı adının bulunmasını zorunlu kılar. 

Tatmin edici bir iletişim kurulduktan sonra kule, eğer herhangi bir karışıklık olmayacağına kanaat gerektirirse, 
çağrı adını kısaltabilir. Pilot, bu durumda kısaltılmış çağrı adını kullanmaya devam edebilir. Bununla birlikte; 
eğer çağrı adı başka  bir hava aracının çağrı adına  benziyor ve bu nedenle karışıklığa  sebep oluyorsa, ATC 
tarafından geçici bir süre ile çağrı adının değiştirilmesi istenebilir.
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Havacılık Rakamları:  

Radyo/Telefon haberleşmesinde kullanılan rakamlar İngilizce ifade edileceğinden Türkçe telaffuzları aşağıdaki 

tabloda bulunmaktadır: 

Havacılık lisanı dâhilinde yapılan konuşmalarda, çağrı adları, rüzgar yönü ve hızı, uçak lisans kodu gibi ifadeler 
ayrı ayrı kelimeler halinde kodlanırlar. 
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 METEOROLOJİ

a. Tanımlar
 
Meteoroloji, fizik ve coğrafyanın ilkelerini kullanan hava bilimidir. 

Aerotonik Meteoroloji (Havacılık Meteorolojisi): Uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olay (oraj, 
downburst, microburst, türbülans, buzlanma, sis vb.) ve parametrelerin gözlem ve tahminlerini kapsamına alan 
ve meteorolojinin havacılıkla ilgilenen dalına ‘’Havacılık Meteorolojisi’’ veya ‘’Aerotonik Meteoroloji’’ denir.

Hava: Atmosferi meydana getiren gaz halinde akışkan, belli bir yer ve zamanda atmosfer durumunu niteleyen 
meteoroloji etkenlerinin tümüne verilen addır. 

Havanın Bileşimi: Hava, birçok gazın birleşmesinden meydana gelmiştir. Karışımdaki gazlardan karbondioksit 
ve su buharı gibi bazı maddelerin oranları daima değiştiği için, havaya karışmış bu gibi maddeler yabancı madde 
olarak kabul edilir. Havanın dikkate değer hacimsel bir bileşimi vardır. Bu bileşimi %21 oranında oksijen, %78 
azot ve %1 argon ve diğer gazlar oluşturur.

Havanın Fiziksel Özelliği: Hava, kokusu ve tadı olmayan renksiz ve kalınlığı az olduğunda saydam bir gazdır. 
Kalınlığı fazlalaştıkça renk mavileşir. Güneş ufka geldiğinde ışınları nem ve toz yüklü atmosferin daha alt 
tabakalarından geçer ve ışığın rengi sarı veya kırmızıya döner.

Hava Boşluğu: Halk dilinde hava tabakaları arasında farklı ısınmadan dolayı meydana gelen yukarı ve aşağı 
hareket eden, kuvvetli hava akımlarına verilen isimdir. Bu hava akımlarına denk geldiğinde uçak sanki boşluğa 
düşüyormuş hissi verir. Bu nedenle hava boşluğu deyimi kullanılır.
 
Hava Koridoru: Hava taşıtlarının takip etmek zorunda oldukları yoldur.

Atmosfer: Dünya’yı çevreleyen gazların bileşimidir. Kokusuz, berrak gaz karışımlarından meydana gelmiştir. 
Dünya ile aynı yönde hareket ettiği gibi kendi iç bünyesinde de basınç ve ısı farklılıkları nedeni ile hareket eder. 
Atmosfer, Güneş’ten gelen solar enerjiye karşı canlıları korur; geceleri radyasyon yoluyla yüzeylerin kaybettiği 
ısının atmosferin üst katlarına gitmesini önleyerek canlıların donmalarını, gündüzleri gelen ısıyı emerek aşırı 
ısınmalarını, kısa dalgalı zararlı ışınları emerek yer yüzüne ulaşmalarını ve içine giren meteorları parçalayarak 
yeryüzüne çarpmasını engeller.

04
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Her zaman bulunan ve 100 km yüksekliğe kadar oranı değişmeyen gazlar şunlardır: 
% 78 oranında azot
% 21 oranında oksijen 
%1 oranında asal gazlar (argon, hidrojen, helyum, kripton, ksenon, neon).
Her zaman bulunan ve oranı değişen gazlar ise su buharı ve karbondioksittir. 
Her zaman bulunmayan gazlar ise ozon (o3) ve tozlardır.

Halk arasında sıkça yanlış bilinen bir konu, neden yükseldikçe havadaki oksijen miktarının azaldığıdır. Aslında 
hava içerisinde 10.000 metrede de %21 oksijen bulunur. Ancak havadaki bu moleküller basınç azaldığı için 
birbirlerine daha uzaktırlar ve bu yüzden aldığınız her nefeste içinize çektiğiniz oksijen miktarı düşmektedir. Bu 
orana “havadaki etkin oksijen oranı” adı verilmektedir.

Atmosferin Katmanları irtifa esasına göre şu şekilde sıralanmıştır:
• Troposfer
• Stratosfer
• Mezosfer
• Termosfer

Troposfer, yeryüzüne en yakın olan tabakadır. Kalınlığı ortalama olarak ekvator üzerinden 20 km, kutuplar 
üzerinde ise 10 km olarak bilinir ve yaz mevsimindeki kalınlık seviyesi, kışa nazaran daha yüksektir.  Sivil 
uçuşların büyük bir çoğunluğu ve bilinen tüm hava olayları, bu tabaka içerisinde gerçekleşir. Su buharının yüzde 
99’u troposfer tabakasında yer almaktadır.

Genel olarak irtifa yükseldikçe ısı düşer. Bu düşüş, her 1 km’de 6.5 derece olarak gerçekleşir. İrtifa yükseldikçe 
sürtünme azaldığı için rüzgârın şiddeti artar.
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Statik Basınç: Statik basınç, dünyamızı saran havanın barometrik basıncından ibarettir. Atmosfer kütlesinin 
ağırlığından dolayı meydana getirdiği etkidir. Bir noktadaki statik basınç bütün yönlere eşit olarak etki eder. 
Belirli şartların oluştuğu bir seviyede havanın birim alana uyguladığı basınç statik basınç (P) olarak ifade edilir. 
İrtifa arttıkça statik  basınç azalır. Çünkü havanın ağırlığı, irtifa arttıkça azalacaktır. Bir metrekareye etki eden 1 
Newtonluk basınca, Pascal denir. Pascal, oldukça küçük bir değerdir. Dolayısıyla havacılıkta Hectopascal kullanılır 
(hPa). Hecto’nun manası 100 demektir. 1 Hectopascal, 1 milibara eşittir. Deniz seviyesinde, standart bir günde, 
basınç 1000 hPa dır. 

Dinamik Basınç (N/m2, Sembolü; q veya Q): Hareket halindeki hava, enerjiye sahiptir. Bu kinetik enerjidir. 
Havanın hızı ne kadar artarsa sahip olduğu kinetik enerji de o kadar artar. Kinetik enerjiye sahip olan bir hava 
kütlesi karşısına çıkacak cisimlerin birim alanına belli bir kuvvet uygulayacaktır. İşte bu basınca ‘Dinamik Basınç’ 
adı verilir. Eğer hareket halindeki hava bir cisimle karşılaşırsa, o cismin etrafından dolaşarak geçmek için her 
yönde dağılır. Dağılma bölgesinin tam ortasındaki noktada (Durgun Nokta – Stagnation Point) cisme çarpar ve 
hareketsiz hale gelir.

Yani havanın hızı, bu noktada pratik olarak sıfırdır. Bu anda havanın sahip olduğu kinetik enerji, basınç enerjisine 
dönüşür. Dinamik basıncın değeri, havanın yoğunluğuna ve hızına bağlıdır. 

Termondinamiğin yasalarına göre ‘enerji ve kütle, ne yeniden yaratılabilir, ne de yok edilebilir, sadece hal 
değiştirebilir.’ Süreklilik prensibinin aerodinamik teorisine uygulanması ise, Bernoulli Prensibine göre tüp 
içerisinden geçen hava akımının incelenmesi ile izah edilebilir. 

Havanın yoğunluğu (KG/m3, sembolü; p ‘’rho’’): Belirli bir alandaki hava kütlesinin, kapladığı hacme oranıdır. 
Yoğunluk, statik basınç ve sıcaklık ile değişir. Basınçla doğru, sıcaklıkla ters orantılıdır. İrtifa ile statik basınç 
azalacağından, yoğunluk da azalır. 

International Standard Atmosphere (ISA): Havanın sıcaklık, basınç ve yoğunluk değerleri, verilen bir hava 
kütlesinde sabit değildir; devamlı değişir.  Hava araçlarının performanslarını karşılaştırabilmek, basınç aletlerini 
kalibre etmek ve diğer amaçlar için standart atmosfer ihtiyacı vardır. Bu amaçla ICAO International Standard 
Atmosphere değerleri kullanılır. 

Buna göre; ICAO Standart Atmosfer Değerleri şu şekildedir:

Sıcaklık: 15 C derece.
Basınç: 101325 N/m2 (1013.25 hPa veya milibar) 
Yoğunluk: 1.225 KG/m3
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Rüzgâr: Havanın aşağıdan yukarıya ve yatay olarak akış hareketlerine rüzgar denir. Güçlü rüzgarlarda,  rüzgarın 
yönü ve hızı, uçağın kalkış yönünü belirleyen en önemli faktördür. Hava araçlarının iniş ve kalkışları rüzgarın 
geliş istikametinin tersinedir. Rüzgar diğer hava faktörleri ile birlikte uçağın süratini direkt olarak etkiler 
ve yol mesafesini belli oranda uzatır ya da kısaltır. Rüzgarın meydana gelişinde tek ve yegane etken basınç 
farkıdır (Pressure Differences). Atmosfer basıncının meydana gelmesinde en önemli etken ise farklı ısı ve 
farklı suhunetlerdir (Temperature Differences). Meteorolojide rüzgarın hızı Knot olarak verilir. 1 Knot, 1.85 km/s 
hızındadır.

Rüzgar basınç farklılıklarından doğar ve daima yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru eser. 
Yakıt miktarının planlaması amacıyla rüzgâr bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer kuvvetli baş rüzgârı (head-
wind) varsa, uçak uçuş noktasından varış noktasına sakin bir havadaki uçuş süresinden daha uzun süre içerisinde 
uçuş yapacaktır. Bu demektir ki, uçağın toplam yükü arttırılarak daha çok yakıt bulundurması gerekecektir. Uzun 
uçuşlarda yakıt tüketimi, rüzgâra bağlı olarak önemli değişiklikler gösterir ve uçuşun ticari değerini direkt olarak 
etkiler. Eğer, kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) mevcutsa, bu durum gerekli zamanı ve yakıt tüketimini azalttığı 
için tercih edilir.

Jetstream olarak adlandırılan dar akışlı maksimum rüzgârlar, uzun uçuş yapan uçakların seyrettiği irtifalarda 
(mevsim ve enlemlere bağlı olarak 25.000 ila 40.000 feet civarı) görülür. Genellikle jetstream core’unda rüzgâr 
hızı 200 Km/h’dir.  Bu tip kuvvetli rüzgârlarda baş rüzgârı alacak şekilde uçmak elbette ki mümkün ve uygun 
değildir. Böyle durumlarda, orijinal uçuş rotasından çok fazla sapmamak üzere, yolu değiştirmek gerekir.

Rüzgârın hızı ve yönü, genellikle irtifayla değişir ve bu nedenle uçuş zamanı ve/veya yakıt tüketimi en avantajlı 
rüzgârların bulunduğu uçuş yolunun dikkatli seçilmesiyle optimize edilebilir. Uçaklar iniş ve kalkış esnasında 
mutlak surette baş rüzgârı alarak inmek veya kalkmak zorundadırlar. Eğer, kalkış esnasında kuvvetli baş rüzgârı 
(head-wind) varsa, koşu yolu azalır. Uçak tiplerine göre değişmekle birlikte, kuvvetli yan rüzgârı (cross wind) da 
iniş ve kalış esnasında önem arzetmektedir. Örneğin; 45 km/h (24 Knot) üzerinde yan rüzgârının mevcut olması 
durumunda, genellikle inişe müsaade edilmez.

Rüzgar ölçen aletin adı anemometredir.
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Fırtına: Rüzgar hızındaki kısa süre içindeki çok ani artış, fırtına olarak adlandırılır. Bu artış genelde yön değişikliği 
ile birlikte oluşur. Yerdeki ısınma sonucu veya dağların yükseltici etkisiyle meydana gelirler.  

Türbülans: Yoğunluk, basınç, nem, sıcaklık ve hareket yönüne bağlı olarak hava kütleleri arasında meydana 
gelen dikine ya da karışık hava hareketleridir. Hafif (light), orta (moderate) ya da şiddetli (heavy) olarak ifade 
edilir.  

Bulut: Yer yüzeyinden belli bir yükseklikte ya da bazı hallerde yer yüzeyinde, havanın belli bir rutubete erişmesi 
ile sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması neticesi oluşan yoğun su zerrecikleri bulut olarak adlandırılır. 
Genellikle bulundukları seviyeler ve oluşturdukları hava olayları ile önem ve isim kazanırlar. 

Bulut çeşitleri;
Alçak bulutlar: Yerden 6500 feet’e kadar
Orta bulutlar: 6500-20 000 feet arası
Yüksek bulutlar: 20 000 feet ve üstü
Konvektif bulutlar: En tehlikeli bulut oluşumu 

Havanın gökyüzündeki habercisi niteliğindeki bulutlar, atmosferin içerdiği su buharını, görüşü ve kararlığı 
gösterirler. Bu yönü ile bulutlar, uçuş operasyonlarında görev alan kimselerin arkadaşı gibidirler. Fakat geniş 
sahaları kaplamaları ve alçak irtifada oluşturdukları yoğunluk halinde ise, uçuş operasyonları için tehlike arz 
edebilmektedirler.
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Bulutlar katmanlarına ve yapılarına göre ayrılmaktadırlar. İnsansız hava araçları için önemli olan irtifa çok yüksek 
değildir. Bu bağlamda, alçak irtifada oluşan bulutlar şu şekilde listelenebilir:

Stratus
Nimbostratus
Stratocumulus
Kümülonimbus (CB)

Stratus, Latincede katman anlamına gelirken, nimbus ise şiddetli yağış anlamı taşımaktadır. Bu bulutlar 0-2 
kilometre irtifada oluşurlar. Oraj (sert rüzgar ve şimşekli yağış) bulutu olarak da bilinen kümülüs ise tepesi örs 
şeklindeki bulutla tamamlanmış, dikey olarak fazla gelişmiş bulut kümelerine verilen addır. Kuvvetli sağanak, 
yağış, şimşek, gök gürültüsü, bazen dolu, kuvvetli ve hamleli rüzgar en belirgin özellikleridir. Boyu enine göre 
daha fazla olan Cumulus’un alt tabakalarında su damlaları, üst tarafında ise buz kristalleri yer alır. Bu bulutun 
uzantıları zaman zaman Cirrus tipi bulutlara, bazen de altocumulus veya stratocumulus’a dönüşür. Bu tip 
durumlarda görüş, sağanak yağmur, kar veya dolu nedeniyle düşüktür. Bulut içerisindeyken görüş 10 metrenin 
altına inebilir ve uçuşa engel oluşturur.

Sis: Yer seviyesinde oluşması nedeniyle,  kalkış ve iniş esnasında tehlike arz eder. Aslında sis, atmosfer içinde 
asılı duran  küçük su damlacıklarından başka bir şey değildir. Hava içindeki su buharının, havanın soğuması ya 
da havaya buhar ilave edilmesi sonucu yoğunlaşması suretiyle oluşur. 

Buzlanma: Havadaki buhar veya sıvı haldeki nemin herhangi bir nedenle soğuyarak hava aracı üzerinde 
katılaşmasına buzlanma denilmektedir. Özellikle uçak kanatlarının hücum kenarları, motor ve dış yüzeylerin 
uçuş istikametinde meydana gelen buzlanmalar uçağın aerodinamik yapısının bozulmasına, dolayısı ile sürat ve 
kaldırma gücünün azalmasına sebep olarak tehlikeli durumlara yol açabilmektedir.

Buz Çözme (De-Icing): Havacılık terminolojisinde hava aracının uçuş kabiliyetlerini etkileyecek buzlanma-donma 
olaylarına karşı alınan tedbirlerin genel adıdır. Özellikle uçağın dış gövdesinde yer alan su damlacıklarının 
oluşturduğu nemli yüzey, soğuk havalarda ve yükselen irtifayla birlikte düşen sıcaklık şartları altında donma 
ve dolayısıyla operasyonun teknik olarak aksamasına neden olabilir. Sıfır derecenin altında hasıl olan buzlanma 
vakaları, hava aracının aerodinamik yapısını bozduğu gibi sürtünmeyi arttırır, ek bir ağırlığa neden olur ve 
havanın kaldırma kuvvetini azaltır. Buna bağlı olarak hız düşer ve hava aracının kontrolü azalır. Bu tip durumların 
önlenmesi için uçuş operasyonu öncesi uçağın yüzeyi ve özellikle kanatları ve varsa pervaneleri, alkol ve çeşitli 
kimyasallar içeren, çözücü ve koruyucu etkisi olan basınçlı sıvılarla yıkanır. Özellikle karlı günlerde, kalkış öncesi 
pist başındaki uçakların de-icing araçları ve operasyon ekipleri tarafından bu işleme tabi tutuldukları, yolcular 
tarafından gözlenebilmektedir.
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Şimşek/Oraj: Karın sulu kar ve yağmur şekline dönüşmesi esnasında elektrik gücü meydana gelir. Bu yük 
genellikle doğal sularla boşalır, fakat bu alandan geçen bir uçak, bulutun zıt elektrik yüklü iki kısmı arasındaki 
mesafeyi kısaltan iletken rolü oynayarak şimşek çakmasına sebebiyet verir. Kümülüs bulutlarının büyüyerek 
gelişmesi sonucu orajlar oluşabilir. 

Yağış: Havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde 
yoğunlaşarak yeryüzüne düşmesine yağış denir.
 
Yağış sırasında görüş mesafesinde görülebilecek düşmeler, kalkış ve inişte bazı tehlikeleri ortaya çıkarabilir. Islak 
bir pistte iniş, tehlike yaratabilir. Dolu hadisesi diğer bir tehlike unsurudur. Kuvvetli dolu hadisesi, uçağın dış 
gövdesinde hasar meydana getirir ve bununla birlikte uçaktaki yolcuların korkmasına neden olur. Oraj ve şiddetli 
sağanak yağışlı havalarda kalkış ve iniş yapmak, rüzgar kesmesi (wind shear) ve mikropatlama (microburst) 
sonucu rüzgâr hızında ve yönünde ani değişiklikler kuvvetli hamleler yaratacağından riskli ve tehlikelidir. 
Sıcaklık sıfır derecenin üzerinde iken hafif kar yağışı bile potansiyel bir tehlikedir. Böyle bir durumda ve kalkıştan 
önce uçağın buzlanmaya karşı korunması için kimyevi sıvılarla temizlenmesi gerekir. Diğer bir ifade ile, kanatlar 
üzerindeki sulu kar kalkışta donarak buz oluşturacak ve kar kanatların aerodinamik yapısını bozacak, dolayısı ile 
kaldırma gücünü azaltacaktır. Kuvvetli kar yağışı görüş mesafesinin düşmesine neden olması sebebiyle iniş ve 
kalkışlarda aksamalara sebebiyet verebilir.

Yağış miktarını ölçen aletin adı plüviyometredir.

Volkanik Kül: Dünyanın en işlek hava koridorları, aniden patlayabilecek nitelikteki yüzlerce volkanın üzerinden 
geçmektedir. Tüm dünyada uçaklar, hergün binlerce  yolcu ve milyonlarca dolarlık kargoyu volkanların üzerinden 
taşımaktadırlar. Havacılık söz konusu olduğunda, volkanik kül,  patlamanın olduğu yerden binlerce mil uzaklıkta 
bile ciddi tehlikeler yaratabilir. Havadaki volkanik kül görüş mesafesini  azaltabilir, uçuş kontrol sistemlerine 
zarar verebilir ve jet motorlarını durdurabilir. Volkanik kül, odun külü gibi yumuşak, pudramsı değildir. Ezilmiş 
pencere camı gibi son derece aşındırıcıdır. Korozyona neden olma ve ıslakken elektrik geçirme özelliklerine 
sahiptir.                                                                    

Örnek bir vaka; 15 Aralık 1989 da Redoubt volkanı patlamasıdır. 10 saat sonra ve 150 mil uzakta KLM 867 uçuş 
numaralı Boeing 747 uçağı kül bulutuna girince dört motoru da susmuştur. Kokpit ve kabini duman ve yoğun 
bir sülfür kokusu doldurmuş, 231 yolcusuyla uçak 27.900 feet’ten 13.300 feete düşmüştür. Kokpit ekibi motorları 
tekrar çalıştırmayı başararak uçağı Anchorage’a indirmiş, uçağın tamir ve bakımı için 80,000$ harcanmıştır.

Yakın zamanda gerçekleşen hava taşımacılığı üzerindeki en etkili volkanik aktivite, İzlanda’daki Eyjafallajökull 
Volkanı patlamasıdır. Aslında küçük kabul edilecek bir patlama, Atlantik üzerindeki hava trafiği açısından çok kritik 
bir noktada atmosfere yüksek miktarda kül saçmıştır. Atlantik ötesi uçuşlar, altı gün süre ile gerçekleştirilememiş, 
tüm dünya günlerce bu volkanı konuşmuştur. 

Uluslararası Havayolları Volkan Gözlemi (IAVW): Uçağa atmosferdeki  volkanik kül hakkında  uyarı sağlamak ve 
volkanik külleri takip etmek için yapılan uluslararası düzenlemelerdir. IAVW havacılık amaçlı ve havacılık amaçlı 
olmayan birimlerin, ülkeler tarafından networklerin ve kaynaklarının gözlenmesiyle sağladığı bilgilerin, karşılıklı 
iş birliği içinde kullanımına dayalıdır. Burada gözlem, ICAO tarafından diğer ilgili uluslararası organizasyonlarla 
iş birliği içinde koordine edilir.

Volkanik Kül Tavsiye Merkezi (VAAC): Bölgesel hava seyrüsefer anlaşmaları ile meteoroloji gözlem ofislerine, 
saha kontrol merkezlerine, uçuş bilgi merkezlerine, dünya saha tahmin merkezlerine, ilgili bölgesel hava tahmin 
merkezlerine ve uluslararası OPMET data bankalarına volkanik patlamaları takiben atmosferde meydana gelen 
volkanik kül hareket tahmini ve bunların yatay ve düşey uzanışları ile ilgili olarak tavsiye bilgisi sağlamak üzere 
görevlendirilmiş olan meteoroloji merkezidir.
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b. Havacılık Meteorolojisi

Yukarıda bahsedilen hava olayları, uçuş operasyonları öncesinde ve esnasında raporlanarak operasyonların 
işleyişi ve emniyeti hususlarında kullanılırlar. Bu meteorolojik raporlar çok çeşitli olmakla birlikte en sık kullanılan 
üç rapor şu şekilde listelenmiştir:
METAR
SPECI
SIGMET

Adı geçen bu raporlar Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından yayımlanan el kitabı ICAO Annex3 ve ICAO Doc 
8896’da (Havacılık ve Meteorolojik Uygulamalar Manueli) açıklandığı şekilde kodlanmışlardır.

METAR: METAR, Bölgesel anlaşmalarla belirlenen düzenli aralıklarla (30 dakika ya da 1 saatlik periyotlarda) 
yayımlanan ve bir havaalanında hüküm süren genel meteorolojik şartları gösteren rapor türüdür. 

En sık kullanılan raporu çeşidi olan METAR, ortaya çıktığında şöyle karmaşık bir satır oluşmaktadır: 
METAR LTBJ 131820Z 00000KT 8000 SCT030 BKN100 10/09 Q1013 NOSIG

METAR kodları genellikle kelimelerin İngilizce karşılıklarından türetilmiş ve anlamları havacılıkla yakından 
ilgilenen herkesce bilinen özel kısaltmalardır. Bu kodlar, rapor oluşturmak ve çeşitli yöntemlerle (AFTN, FAKS 
vb) kullanıcılara ulaştırmak için kullanılmaktadır. 

METAR, 13 bölümden oluşan bir kodlama sistemidir. Her bölümde belirli bir meteorolojik parametre ile ilgili 
bilgiler yer alır. Ancak bazı bölümler her METAR raporu içerisinde yer almayabileceği gibi birkaç bölüm yerine 
havanın durumunu açıklayan özel terimler kullanılabilmektedir.

Örneğin: METAR – UUWW - 131900Z - 15003MPS – 0500 - R19/1300VP1500D - DZ FG VV001 - 01/01 - Q1008 – 
19290050 TEMPO 0400 FG RMK QBB050

Diğer sık kullanılan rapor tipleri şu şekildedir:

SPECI (Havacılık Amaçlı Seçilmiş Özel Hava Raporu) 
SPECI; iki METAR periyodu arasında, havacılık faaliyetlerini etkileyecek önemli değişiklikler olması durumunda, 
METAR’ a ilave ya da tamamlayıcı bilgi olarak işleticileri gelişmelerden haberdar etmek amacıyla yayınlanan, 
METAR kodlaması ile tamamen aynı, özel meteorolojik rapordur.

TAF (Meydan Tahmini)
TAF; bir havaalanı için belirli periyodlarda yayınlanan ve genellikle 9 ya da 24 saatlik aralıklarda hava alanı ve 
civarında karşılaşılması öngörülen meteorolojik hadiseleri içeren hava tahmin raporudur.

SIGMET (Önemli Hava Hadisesi)
Significant Meteorological Information kısalatması olan SIGMET, bir uçağın yol boyu (en–route) karşılaşılabileceği 
önemli hava hadiselerinin rapor edildiği meteorolojik rapordur.



48
TİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABIH AUM

c. İHA Meteorolojisi ve Raporları

İHA’lar ile İHA0 ve İHA1 kategorisinde gerçekleşen uçuşlar, ileriki bölümlerde görebileceğimiz gibi sadece 
drone’un gözümüz ile görülebilir bir uzaklıkta bizden uzaklaşabildiği 500 metre yarı çapında ve 120 metre 
yüksekliğinde bir kubbe olarak düşünebileceğiniz alan içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

İHA pilotluğu açısından değerlendirildiğinde bu bölümde bahsettiğimiz havacılık meteorolojisi kapsamına 
giren konuların büyük çoğunluğu önemini yitirmektedir. Kaldı ki bir İHA’nın pilinin en iyi ihtimal ile yarım 
ila bir saat uçuşa müsaade ettiğini de düşünecek olursak, oluşan olumsuz hava şartlarının çok ani durumlar 
haricinde uçuş operasyonunu derinden etkilemesini beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. 

Ancak buna karşılık İHA’lar, olumsuz hava şartlarına normal uçaklardan çok daha yüksek seviyede tepki 
verebilmektedir. Temel olarak bir İHA pilotunun mutlaka aklında bulundurması gereken çalışma şartları şu 
şekilde özetlenebilir:

1) İHA’nızın teknik özelliklerini mutlaka okumanız ve tercihen ezberleneniz önemle tavsiye edilir. 

2) Yağmurlu havalarda İHA uçuşu yaparken İHA’nızın ne şiddette yağmura dayanıklı olduğundan emin değilseniz 
uçuş yapmamanız tavsiye edilir.

3) Çok özel veya acil bir durum yoksa sisli havalarda uçuş yapmamanız önemle tavsiye edilir. 

4) Rüzgar, bir İHA’nın uçuşunu önemli şekilde etkilemektedir. Uçuş yaparken rüzgar istikametinde rüzgarı önden 
veya arkadan alacak şekilde uçmanız, yandan gelebilecek şiddetli rüzgarlara karşı hazırlıklı olmanız gereklidir. 
Rüzgar, uçuş süresini önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Arkadan esen rüzgar sizi hızlandıracak, önden esen 
rüzgar yavaşlatacaktır. Bu bilgi doğrultusunda uçuş operasyonunuzu piliniz tam bitecek şekilde değil en az %20 
piliniz kalacak şekilde tamamlamanız gerekecektir.

5) Hangi rakımda uçuş yaptığınız İHA’nızın sizin bulunduğunuz noktadan ne kadar yükseldiğinden daha önemlidir. 
İHA’nızı kanunen yükseltebileceğiniz uçuş yüksekliği 120 metredir. Zaten 400 metreden sonra İHA’nız ile iletişim 
kalitesi zayıflayacaktır. Ama dünya üzerinde İHA’nız ile uçuş yapmak isteyeceğiniz deniz yüksekliğinden 1.000 ila 
2.000 metre yükseklikte birçok nokta vardır. Deniz seviyesinden yükseldikçe hava basıncı azaldığı için İHA’nızı 
kontrol etmek kademeli olarak zorlaşacaktır. Yüksek rakımlı yerlerde uçuş yapmadan önce alışkanlık edinmek 
için mutlaka alçak uçuş yüksekliklerinde pratik yapmanız gerekmektedir.

6) Aşırı sıcaklık ve soğuluk İHA’nızın ve özellikle pilinizin düşmanıdır. Soğuk havalarda uçuş yaptığınız zaman 
piliniz normalden daha hızlı tükenecektir. Aşırı sıcak ise zaten ısınan pilinizin daha fazla ısınmasına ve hatta 
hasar görmesine sebep olacaktır. Bu yüzden +5 ile +30 derece santigrad aralığı dışında hava sıcaklıklarında 
yapacağınız uçuşlarda pilinizin süresini zorlamamanız, uçuşları kısa bloklar halinde yapmanız önemle tavsiye 
edilir.

7) Hava şartları, İHA’nızın konumunu bulabilmek için faydalandığı GPS adı verilen sistemin uydu iletişim kalitesini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Çok bulutlu havalarda sinyal kalitesi düştüğü için İHA’nız konumunu bulmakta 
zorlanacaktır.

Bu bilgiler ışığında İHA’nız ile uçuş yapabilmek için tavsiye ettiğimiz yöntem, uçuşa başlamadan önce internette 
bulunan siteler ve hatta cep telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz uygulamalar üzerinden bulunduğunuz 
konumun İHA uçuşlarına özel hava durumu ve elverişliliğini belirten kaynaklardan faydalanmanızdır.

Birçok farklı kaynak olmak ile birlikte Huma, www.uavforecast.com ve www.droneweather.ch sitelerini ve 
UAVFORECAST uygulamasını (hem iOS hem Android için) tavsiye etmektedir.
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UAV FORECAST
 
Tüm site ve uygulamalar arasında en basit kullanımlı ve anlaşılabilir bilgilere direkt ulaşmanızı sağlayanı UAV 
FORECAST’tır. Ücretsiz olarak cep telefonunuza indirebileceğiniz bu uygulama veya bilgisayarınızdan direkt 
girebileceğiniz www.uavforecast.com internet sitesi, size bulunduğunuz lokasyonda uçuş için anlık ve geleceğe 
yönelik tahminleri en güvenilir şekilde paylaşmaktadır.

Yukarıda gördüğünüz ana ekranda şahsi kayıt yapıp her seferinde uğraşmadan İHA’nızın teknik özelliklerini 
kayıt altına almanız durumunda İHA’nız için en uygun uçuş şartlarının hangi gün ve saat dilimleri arasında 
bulunduğunu belirten detaylı bilgilere erişebilmek mümkündür.

Bu bilgiler başta Rüzgar Hızı ve Yönü, Sıcaklık, Nem, Bulut Oranı, Görüş Mesafesi ve Erişilebilen Uydu Adedi 
olarak ayrılmıştır. En sondaki “Good To Fly?” ekranı, hava şartlarının uçuşunuza müsaade edip etmeyeceği 
bilgisini “Yes” (Evet/Yeşil) ve “No” (Hayır/Kırmızı) olarak net şekilde önünüze koymaktadır.

UAV Forecast tarafından size verilen hava bilgileri tavsiye niteliğindedir. Bu tavsiyeyi kendi uçuş becerileriniz ve 
İHA’nızın yetenekleri içerisinde doğru şekilde değerlendirmek için bol bol pratik uçuş yapmanız gerekecektir. 
İyi İHA pilotları, çok zor hava şartlarında dahi İHA’larına hâkim olabilirler. Veya sürekli zor hava şartlarında 
çalışıyorsanız bu şartlara uygun bir İHA satın alma opsiyonunu da değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

Bu uygulama size 24 saatlik hava durumu vermektedir. Ayda $2 ücret karşılığı abone olmanız durumunda 7 
günlük hava durumuna ve teknik detayları isteyenler için bulutlanma ve rüzgarın izin vereceği maksimum 
irtifa gibi özel fonksiyonlara erişim izni vermektedir. Profesyonel İHA kullanıcıları için ayda yapılacak bu $2 
yatırım, bir kazanın engellenip büyük maliyetlerden kurtulmanıza izin vereceği için akıllı bir yatırım olarak 
düşünülebilir. Bununla birlikte ücretsiz hizmet de son derece kaliteli çalışmaktadır.
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 İHA UÇUŞ PRENSİPLERİ

a. Temel Jeoloji
Jeoloji, üzerinde yaşadığımız dünyanın en üstteki katı tabakasını inceleyen bilim dalıdır. Hava taşıtları için 
meteoroloji ne kadar önemli ise jeoloji de bir o kadar önemlidir. Öncelikle konum belirlenmesi, ideal rota seçimi 
ve yön bulmada jeoloji bilgisi gerekmektedir.

Dünyamız kaba olarak bir küre şeklindedir ancak mükemmel bir küre olmamasının getirdiği önemli etkiler 
vardır. Dünyanın şeklini inceleyen bilim dalına jeodezi, dünyanın şekline de geoit denir.

Dünyamız, kutuplardan hafifçe basık, tam orta kesiti olan Ekvator’da da hafif şişkindir. Bu şekil dünya oluşurken 
kendi ekseninde dönmesinin yarattığı merkezkaçtan kaynaklanmıştır. Ayrıca yüksek dağlar ve okyanusların 
derinlikleri, kilometreleri bulan anomaliler yaratmaktadırlar.

Dünyanın şeklinin önemli etkileri vardır. Güneş ışınları farklı açılarda düştüğü için kutuplardan Ekvator’a önemli 
ısı farklılıkları görülmektedir.  Dünyanın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlıktır.  Ekvator ve kutuplar 
arasında, hatta farklı yüksekliklerde ölçülebilir yer çekimi gücü farkları vardır.

Dünyamız temelde üç hareket sergilemektedir. Temelde denmesinin sebebi, bakıldığında içinde bulunduğumuz 
Güneş Sistemi’nin, Samanyolu Galaksisi içerisinde; galaksimizin Yerel Grubu içerisinde; onun da Laniakea adı 
verilen bir süper küme içerisinde hareket halinde olmasıdır. 

Güneş Sistemimiz, Samanyolu Galaksisi içerisinde saatte 828.000 km gibi muazzam bir hızla ilerlemektedir 
ancak bir turu tamamlaması 230 milyon yıl sürmektedir. Dolayısı ile bu hareketlerin dünya üzerinde günlük 
hayatımıza etkilerini hissedilmeyecek kadar ufaktır.

Dünya kendi ekseni etrafında dönmekte ve bunun sonucu gece-gündüz farklılıkları oluşmaktadır. Dünyanın 
ekseni ekvatora dikey değildir. Eksen eğikliği adı verilen bir açısı vardır. Bu yüzden güneş ışınlarının dünya 
üzerinde aynı noktaya düşme açısı da bir yıl içerisinde farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan sıcaklık farklılıkları, 
beraberinde günlük basınç farklılıkları, bazı rüzgarları ve akıntıları ortaya çıkarmaktadır. Dünyanın kendi ekseni 
etrafında döndüğü süre 24 saat, yani 1 gün olarak ölçülmektedir.

05
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Dünyamız aynı zamanda Güneş’in çevresinde dönmektedir ve bunu yaparken eliptik bir yörünge çizmektedir. 
Dolayısı ile Güneş’e uzaklığı her zaman aynı değildir. Dünyamızın Güneş’e en yakın olduğu gün 3 Ocak, en 
uzak olduğu tarih 4 Temmuz’dur. Buradan anlayabileceğimiz gibi dünya üzerindeki esas sıcaklık farklılıklarını 
belirleyen faktör, eksenin eğikliğidir çünkü dünyanın eksen eğikliği, Güneş’in çevresinde dönerken hep aynı 
kalır. Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesinin mevsimlere etkisi bu anlamda dolaylıdır. Güneş’in çevresinde 
Dünya’nın bir kere dönmesi bir yıl olarak ölçülmektedir.

Dünya, bir taraftan da dikey ekseni üzerinde bir topaç gibi dönmektedir. Bu hareketliliğini dünya yaklaşık 26.000 
yılda bir tamamlar. Eksen yalpası (precession) adı verilen bu hareketin çok uzun zaman dilimleri içerisinde 
iklimsel etkileri vardır. Tamamlanma süre çok uzun olduğu için günlük bir etkisi yoktur.

Son olarak da etkisini en az hissettiğimiz, aslında bir hareket olarak tanımlanamayacak ama oldukça önemli 
bir özellik jeomanyetik ters dönmedir. Dünya’nın merkezindeki demir çekirdeğin dönüşü sonucu kutuplarda 
manyetik bir alan oluşmaktadır. Zaman içerisinde bu manyetik alan kayar.  Dünya’nın 4,5 milyar yıllık varlığında 
defalarca manyetik alanları ters yüz olmuştur. Kutupların manyetik olarak yer değiştirmesi sonucu pusulanız 
kuzeyi gösterirken bir anda güneyi gösterecektir. Bu değişimin yaklaşık 300.000 yılda bir olduğu tahmin 
edilmektedir ve periyodik değildir. 

Her ne kadar yakın zaman içerisinde kutupların yer değiştirmesini beklemiyor olsak da dünyanın bu manyetik 
alana sahip olması, özellikle havacılık ve yön bulma için oldukça önemlidir. Örneğin birçok kuş türünün göç 
ederlerken dünyanın manyetik alanını hissettikleri ve buna göre göç yönlerini tayin edebildikleri bilinmektedir. 
Kullandığımız, başta pusula olmak üzere yön bulma aletlerinin önemli bir kısmı, dünyanın manyetik alanından 
faydalanmaktadır.
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Tüm bu hareketlilik içerisinde konum belirleyebilmemiz ve öngörülerde bulunabilmemiz için insanoğlu dünya 
üzerinde birçok hayalî çizgiler yaratmıştır. Bu çizgiler, dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili dönüm noktalarını 
belirler ve hareketliliğe geometrik bir anlam katar.

Dünyanın ekseni, kuzey kutbundan güney kutbuna uzanan, dünyanın merkezinden geçen düz bir çizgidir. 
Dünya kendi ekseni etrafından dönüyor, dediğimizde bahsettiğimiz eksen budur. Dünyanın güneşin çevresinde 
döndüğü düzleme 23.5 derece açıda eğiktir. 

Bu eksene dik açıda yerleştirilmiş ve dünyanın en şişik noktalarını birleştiren çembere Ekvator adı verilir. 
Ekvatora paralel olan ve kutuplara doğru uzanan diğer hayali çemberlere paralel adı verilir. Paraleller kutuplara 
yaklaştıkça çapları küçülür. Ancak her paralelin arasında mesafe yaklaşık sabittir ve iki paralel arasında 111 km 
vardır. Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde 90 olmak üzere, toplamda 180 paralel bulunmaktadır.

Dünyanın güneş çevresindeki hareketinden dolayı önemli olduğunu kabul ettiğimiz paraleller vardır. Ekvator, 
bunlardan bir tanesidir. Tam tanım olarak güneşin önünden en hızlı geçen noktaların oluşturduğu paraleldir. Bu 
noktalar saatte 1670 km hızda hareket ederler. Ekvatorda gece ve gündüz sabittir ve 12’şer saat uzunluğundadır.
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İki adet dönence vardır. Yengeç ve Oğlak Dönenceleri, Dünya’nın Güneş ışınlarını dik açıyla aldığı en son 
noktalardır. İki dönence arasındaki kuşağa Tropikal Kuşak adı verilmektedir. 

İki adet kutup noktası vardır. Bu noktalar, güneş ışınlarının zemine en dar açı ile geldiği yerlerdir. Bir kutup 
noktasında 6 ay gündüz, 6 ay da sürekli gecedir. Ekvatorda 1670 km/saat olduğunu söylediğimiz çizgi hızı, kutup 
noktalarında sıfırdır. Buraları, yer çekiminin en fazla olduğu noktalardır. 

Kutup noktaları ve dönenceler arasında kutup kuşakları yer almaktadır. Kutup dairesi içinde kalan alanlarda 21 
Haziran günü 24 saat gündüz, 21 Aralık günü de 24 saat gece yaşanmaktadır. 

Meridyenler, paraleller gibi çeşitli değildir. Önemli tek bir meridyen vardır, o da Greenwhich’ten geçen sıfır 
numalı meridyendir. Meridyenler bir kutup noktasından diğer kutup noktasına uzanırlar. Toplamda 360 meridyen 
bulunur. Dünyanın şeklinden dolayı meridyenlerin arasındaki mesafe kuzeyden güneye farklılık gösterir ama bir 
paralel üzerinde yer alan meridyenlerin arasındaki mesafe birbirine eşittir. 

Dünya üzerindeki konumumuz meridyen ve paralel noktamızı derece olarak ifade ederek belirtilir. Örneğin 
İstanbul, 41 nolu meridyene ve 29 nolu paralele oldukça yakındır. Tam merkezi 41.0082 derece Kuzey, 28.9784 
derece Doğu olarak tanımlanır. Bu da Ekvator’un kuzeyinde, Greenwhich Meridyeni’nin doğusunda olduğunu 
gösterir.

Dünya üzerindeki yerel saat farklılıkları meridyenler üzerinden hesaplanır. Greenwhich Meridyeni +0 saat olarak 
alınır. Ülkeler, bazen kendi içlerinde farklılıklar gösterebilecek şekilde üzerinde bulundukları zaman dilimlerini + 
ve - olarak belirlerler. En bariz örnek olan Rusya’da 10 farklı zaman dilimi bulunmaktadır.  
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b. Konum Belirleme Yöntemleri
İnsanlık tarihinde konum belirlemenin önemli bir yeri vardır. Hareket halinde olan insanlar, hep nerede olduklarını 
bulmaya çalışmışlardır. Bugün gezerken hep çevremizde insanlar tarafından yapılmış işaretler, binalar, şehirler 
görmeye alıştığımız için bize garip gelebilir ama binlerce yıl önce dünya üzerinde toplam  sadece 10 milyon insan 
yaşarken hareket halinde olan bir insanın bulunduğu konumu belirlemesi kolay olmamıştır. İnsanlar yıllarca 
gökyüzündeki yıldızları ve çevrelerindeki doğal yapıları temel konum belirleme aracı olarak kullanmışlardır. 
Tarihte kâşifler, okyanuslara ellerinde yıldızlara göre konum bulmaya yarayan araçlar ile çıkmışlardır.

Günümüzde insanoğlunun ulaşmış olduğu hız, yarattığı trafik ve arzu ettiği ölçüm hassasiyeti, sadece yıldızlara 
bakarak yapılacak ölçümlerin yeterli olmasına izin vermemektedir. Bunun için kullandığımız temel teknolojiye 
genel olarak GPS (Global Positioning System) denmektedir.

GPS’in, II. Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin dünya üzerinde askeri birimlerini takip etme arzusunun yarattığı 
ihtiyaç ile doğduğu söylenebilir. 1960 yılında TRANSIT adı verilen ve esas olarak deniz taşıtlarını uydu vasıtası ile 
takip edip konumlarını belirlemeyi hedefleyen sistem başarı ile test edilip hayata geçmiştir. Bu sistem daha da 
geliştirilerek 1973 yılında NAVSTAR ortaya çıkmıştır.

Bugün kullandığımız GPS, 1978 yılında başarı ile yörüngüye oturtulan ilk 10 test uydusu ile faaliyetine başlamıştır. 
1989’da gerçekleşen bir uçak kazasından sonra ABD Başkanı Ronald Reagen, GPS’in sivil kullanıma açılmasını ilk 
defa onaylamıştır. 1990’da 24 uydusu ile tam olarak fonksiyonel hale gelen GPS, ABD Başkanı Clinton döneminde 
tam anlamı ile sivillere ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Özünde ABD’nin askeri hareket yeteneğini dünyanın her yerine taşımak ve tüm araç gereçlerini aynı anda takip 
etmek için dünyanın yörüngesine atılan ve 31 farklı yörüngede hareket eden 31 uyduya GPS adı verilmiştir. 
Ancak ABD’nin bu sistemi sivil kullanıma açması sonucunda, bugün Google Maps ile nerede olduğunuzu 
bulabiliyorsanız bunun arkasında GPS vardır. 

GPS’i oluşturan 30 kadar uydu, dünyanın 20.000 km üzerinde sabit yörüngelerinde hareket etmektedir. Dünya 
üzerindeki her nokta, aynı anda en az 4 ayrı uydunun görsel alanı içerisinde kalmaktadır. Bu noktanın her 
uyduya uzaklığı da size koordinat olarak tam nerede olduğunuzu belirtir. Aslında GPS’i 24 uydu ile yapıp aynı 
anda 3 uydu kullanarak da lokasyon belirlemek mümkündür ama diğer uydu yedek görevi görmektedir ve 
ölçüm hassasiyetini arttırmaktadır.
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Havacılık için GPS çok önemli bir sistemdir. Hatta GPS’in ilk sivil kullanıma açılması Kore Havayolları’na ait 
Seul’den New York’a giden bir uçağın bilinmeyen sebepler ile SSCB hava sahasında düşmesi ve bunun Amerikan 
halkında yarattığı infial sonucudur. 

Bir drone uçurduğunuz zaman drone, üzerindeki GPS okuyucu ile nerede olduğunu belirler ve sizin ona 
verdiğiniz rota komutlarını uygular. Her hâlukârda GPS’in size verdiği lokasyon bilgisi, 10 metreye kadar sapma 
gösterebilmektedir. Bu sapmaları düzeltmek için cihazınızın üzerinde bulunan ek elektronik üniteler devreye 
girebilir. Mesela wi-fi bağlantınız açık olarak cep telefonunuzu kullandığınızda GSM şebekesi, GPS’den aldığı 
bilgi ile birlikte civarınızdaki wi-fi noktalarını da hesaba katarak hata payını 3 metrenin altına düşürebilmektedir. 
Benzeri hassasiyet arttıran metotlar drone’lar için de kullanılmaktadır. RTK ismi verilen güçlendiriciler ile de 
santimetreler ile ifade edilecek hassasiyet elde etmek mümkündür.

GPS, konum bulma anlamında tek çözüm sistemi değildir. GPS muadili olarak Rus Federal Uzay Ajansı tarafından 
geliştirilen GLONASS, Avrupa Birliğine bağlı GNSS (Global Navigation Sattelite System Ajansı) tarafından 
geliştirilen Galileo, Hindistan tarafından geliştirilen NAVIC, Çin tarafından geliştirilen Beidou alternatifleri de 
vardır. Japonya, kendi sistemi QZSS’i tamamlamak üzeredir. 

Her ne kadar bu sistemler GPS kadar iyi çalışmasa da hem yedek sistem olarak hem de hata payının azaltılması 
için önemli kullanım alanları bulmuşlardır. Bir drone satın alırken ne kadar fazla konum bulma sistemini aynı anda 
kullanabildiği özelliğine dikkat etmeniz, olası hataları en aza indirgeyecektir. Yeni çıkan birçok drone hem GPS 
hem de GLONASS’ı aynı anda kullanmaktadır. Bu sayede drone’unuz aynı anda 8’den fazla uyduya bağlanarak 
konumunu daha mükemmel bulabilmektedir.

Uçuş sırasında en zor işlerden bir tanesi, drone’un yüksekliğini sabitlemektir. Drone uçuşlarında 400 feet 
(yaklaşık 130 metre) uçuş yüksekliği çıkılabilecek optimum yükseklik olarak belirlenmiştir. Bu teknik bir özellik 
veya yasal bir zorunluluktan çok drone’un olabildiği kadar görüş mesafesinde kalması ve güvenli uçurulması 
için konulmuş bir limit önerisidir. 

GPS ve altimetre’nin bir faydası da, drone’unuzu bu önerilen yükseklik içerisinde tutmayı kolaylaştırmasıdır. 
Özel çalışmalar için (örneğin haritalama) 200 metre ve daha yukarıda bir uçuş yüksekliği gerekebilir. Bu durumda 
drone’un mutlaka otomasyon fonksiyonlarının gelişmiş olması beklenmektedir.
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c. Harita Okuma

Hemen herkes, günlük tecrübelerinden harita okumak konusunda bir deneyime sahiptir. İdeal olarak haritanızı 
kuzeyi gösterecek şekilde önünüze yerleştirirsiniz. Ardından nereye gitmek istediğinizi bulursunuz. Nerede 
olduğunuzu tespit ederek ideal rotayı belirler ve yola çıkarsınız. Yolda giderken de haritada belirtilmeyen 
engeller karşınıza çıktığında rotanızı tekrar değerlendirip devam edersiniz.

Havacılık açısından da prensipler aynıdır. Ancak karşınıza çıkan haritalar biraz daha komplike olabilir. Anlaşılmaz 
bazı semboller ve rakamlar ile karşılaşabilirsiniz. 

Bu sembollerin her biri, hava sahası içerisinde uçuşu etkileyecek önemli yerleri işaretlemektedir.

Drone pilotları için bu kadar komplike bir harita okuma bilgisine sahip olmak zorunlu değildir. 

Ancak dikkat edilmesi gereken bazı ek noktalar vardır. Öncelikle, havacılık ile ilgili oluşturulan haritalar, 
dünyanın iki boyutlu düzlemi ile beraber bu düzlemin üzerindeki hava sahası adı verilen alanın özelliklerini de 
işaretlemektedirler. Haritalar, hava sahalarını sınıflara ayırırlar ve bu sınıflar içerisinde uçuş yapılıp yapılamayacağı 
ile ilgili kurallar, yapılabilmesi durumunda ne kadar alçaktan uçulabileceği gibi işaretler kullanmaktadırlar. Uçuş 
yapacağınız yere yakın havaalanı varsa, bu işaretler çok karmaşık hale gelecektir.
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Drone uçururken şu harita okuma alışkanlıklarına sahip olmanız, size birçok kolaylık sağlayacaktır:

• Uçuş yapacağınız alanda harita üzerinde kontrol noktaları işaretleyin. Kontrol noktaları (checkpoint 
veya waypoint) size uçuş sırasında ne kadar rotanıza sadık kaldığınıza dair fikir verecektir. Drone havada iken 
bazı kontrolleri yapmanız mümkün olmayabilir. Bu noktaların kalkıştan önce belirlenmesi önemlidir. Kontrol 
noktası belirlerken üzerinden uçacağınız coğrafyada çevreden görsel olarak sıyrılan doğal veya insan yapımı 
yapıları tercih edebilirsiniz. Bu seçimi yaparken önce harita üzerinden çalışıp sonra yerde tespit etmek daha 
kolay olacaktır. 

• Kullandığınız haritanın ölçeğini mutlaka kontrol edin. Haritanın ölçeği, karşınızdaki temsil edilen 
bölgenin gerçek hayata oranını belirler. Uçuşunuz ne kadar hassasiyet gerektirecekse o kadar büyük ölçekli bir 
haritaya ihtiyacınız olacaktır. Drone uçuracaksanız bu büyük ihtimalle bir şehirden diğerine olmayacağı için yerel 
olarak anlamlı ölçekte bir harita ölçeği seçilmelidir.

• Harita, olası acil bir durumda, en çok gece uçuşu yaparken işinize yarayacaktır. Gündüz, İHA’nızı çıplak 
gözle takip edebildiğiniz bir coğrafyada harita çok etkili olmayabilir. Ama gece uçuşlarında mutlaka konumunuza 
çok iyi hâkim olmanız ve harita okuma konusunda tecrübe sahibi olmanız gereklidir. Gece uçuşu yapmadan 
önce aynı coğrafyada mutlaka gündüz uçuş yapmanız tavsiye edilir.

• Düşük yükseklikte uçuş yapıyorsanız türbülans gibi hava hareketliklerinden daha fazla etkilenirsiniz. 
Ayrıca olası bir hatada müdahale zamanınız yere yaklaştıkça kısalır. Karşınıza çıkacak bir engelleri baştan 
hesaplamanız çevrenize ve drone’unuza önemli zarar vermemek için şarttır.

• Harita üzerinden mesafeleri hesaplamak hatırı sayılır bir matematik bilgisi gerektirir. Düz bir zeminde 
iki nokta arasındaki mesafe iki boyutlu ölçülebilir. Uçuş sırasında bu bilgi üç boyutludur. Düz bir çizgi üzerinde 
hareket edecekseniz dahi yukarı, aşağı, sağa ve sola hareketlerinizde, bu hareketlerinizin açılarının hesaplanması 
anlık yapılacak hesaplar değildir. Eğer çok karmaşık bir rotada uçuş yapacaksanız kalkıştan önce bu mesafeleri 
hesaplamanız gerekecektir.

Drone’lar için uçuşa yasak olan bölgeler, havacılık haritalarında işaretlidir.
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• Mevsimsel değişiklikler haritada gözükmeyebilir. Örneğin karda uçuş yapmanın başlı başına zorlukları 
vardır. GPS’inizi çok iyi kullanmanızı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsiniz.

• GPS’inizi programlamak istiyorsanız temel harita bilgilerine ihtiyacınız olacaktır. Özelllikle koordinat 
okuma egzersizi yapmanız, programlama işlemini daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Eğer rutin 
yaptığınız uçuşlar varsa bunları drone’unuza kolayca yükleyeceğiniz bilgisayar programları piyasada mevcuttur.

Eğer dar alanlarda hobi amaçlı uçuşlar yapacaksanız, harita okuma tekniklerine ihtiyacınız olmayacaktır. Zaten 
İHA’ların ticari karşılık bulurken en önemli avantajlarından bir tanesi, GPS ve otonom uçuş fonksiyonlarının 
birleşmesi ile kullanıcının bu tip karmaşık bilgilere ihtiyacı olmadan aracı kullanabilmesidir. Ancak uzun mesafeli 
ticari uçuşlar yapacaksanız veya bir bölgede uzun süre havada kalmayı planlıyorsanuz, temel harita okuma 
becerilerine sahip olmanız faydalı olacaktır.



59H AUMTİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABI

d. İrtifa, Rakım, Uçuş Yüksekliği

İHA’nız ile uçuş yaparken bilmeniz gereken çok önemli üç terim bulunmaktadır:

Rakım: Dünya üzerindeki bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliğidir.

İrtifa: Uçan bir aracın deniz seviyesinden yüksekliğidir.

Uçuş Yüksekliği: Uçan bir aracın dünya üzerinde belirlediğiniz herhangi bir noktadan yüksekliğidir.

Örneğin, 1.500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde İHA’nızı 1.600 metre irtifaya çıkarttığınızda:
a) Rakımınız 1.500 metredir.
b) İrtifanız 1.600 metredir.
c) Uçuş yüksekliğiniz (1.600-1.500=) 100 metredir.

SHGM tarafından İHA’lara tanınan uçuş yüksekliği hakkı 120 metre ile sınırlıdır. Bunun temel sebebi, uçak 
ve helikopter gibi büyük ve insanlı uçan araçların uçuş rotalarına girmemenizi sağlamaktır. Dikkat edileceği 
üzere, SHGM irtifa konusunda herhangi bir kısıtlama getirmemiştir. Dolayısı ile isterseniz deniz seviyesinde 
isterseniz yüksek bir dağın zirvesinde uçuş yüksekliğiniz aynı kalmaktadır.

Bununla birlikte İHA’nızın irtifası, nasıl uçtuğunu önemli şekilde etkileyen bir faktördür. Şöyle ki:
a) Eğer sürekli deniz seviyesinde uçuş yapmaya alışıksanız yüksek bir irtifaya çıkabilmeniz için gerekli şekilde 
uçuş denemesi yapmanız gereklidir ve önemle tavsiye edilir.
b) Yüksek irtifalarda rüzgarın şiddeti arttığı için İHA’nızı arzu ettiğiniz şekilde kontrol etmek zorlaşacaktır.
c) Yüksek irtifalarda hava basıncı daha düşük olduğu için pervaneleriniz İHA’nızı uçurabilmek için ekstra güç 
harcayacaktır. Dolayısı ile piliniz daha hızlı bitecektir. 

İHA’nızın uçuş yüksekliği çok etkili bir faktör değildir. Sizin bulunduğunuz noktadan 100 metre yükseldiğinizde 
hava şartları çok büyük değişkenlik göstermeyecektir. Sadece rüzgar seviyesinde bir artış beklenmelidir. Ancak 
yüksek rakımda yapacağınız uçuşlarda dikkatli olmanız gerekmektedir.
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 İHA SİSTEMLERİ 

a. İHA Sistemi Bileşenleri

Bu bölüm ile kısa bir ara vererek sizlerle paylaştığımız genel havacılık bilgileri sonrası tekrar İHA’lar özeline 
dönebiliriz. 

Kısaca hatırlatmak gerekirse İHA, içinde insan olmadan uçuş yapabilen, motor gücü ile çalışan, bir kontrol 
bağlantısı ile pilot tarafından kontrol edilebilen veya otonom çalışma yeteneğine sahip olan hava taşıtı olarak 
tanımlanmıştır.

İHA’ları temel olarak sabit kanat ve döner kanat olarak iki ayrı kategoride incelemek mümkündür. Sabit kanatlar 
çok daha düşük enerji ile daha stabil uçarlar. Buna karşılık döner kanatlı drone’lar bir piste gerek duymadan 
kalkıp inebilir, havada asılı kalabilirler.

Sabit kanat İHA’lar aynı uçak prensipleriyle havada kalmaktadır. Çalışma tarzı daha değişik olan drone’lar döner 
kanatlı olan, copter (kopter) olarak adlandırılan dört (veya daha fazla) pervaneli modellerdir. 

Bu bölümde detaylı olarak döner kanatlı İHA’lar ve özellikle dört pervaneli olan quadcopter’lar incelenecektir.    
Bu araçlar genel ismi ile drone olarak adlandırılacaktır. Drone ismi İngilizce kaynaklıdır ve “vızıldayan cisim” 
olarak tercüme edilebilir. Bir aralar Türkçe için Türk Dil Kurumu, “uçangöz” ismini benimsemiş olsa da drone’lar 
zaman içerisinde havada bir göz olmaktan çok daha önemli işlevleri kazanmışlardır. Bu yüzden burada İHA veya 
genel kullanımı artık halk arasında kabul görmüş “drone” ismi kullanılacaktır.

Ancak şunu da özellikle belirtmek isteriz ki sabit kanatlı İHA’lar ile pervaneli İHA’ların birlikte kullanıldığı 
çözümlerin sayısı da hızla artmaktadır. Bu drone’lar hem pervanenin getirdiği dikey iniş kalkış ve havada ani 
hareket edebilme yeteneği hem de sabit kanatların getirdiği uzun pil ömrü ve bunun sonucunda daha yüksek 
kalkış ağırlığı ile daha uzun mesafeleri kat edebilme yeteneklerini birleştirmektedir. Bu yüzden yeri geldikçe 
sabit kanatlı İHA’ların de özelliklerine vurgu yapılacaktır.

06
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İHA’ların temel çalışma prensibi şu şekilde özetlenebilir: 

1) Her İHA’nın mutlaka bir uzaktan kumandası vardır. Pilot, kumanda vasıtası ile İHA’ya nasıl uçulması gerektiği 
ile ilgili komutları gönderir.

2) Buradan gönderilen yön, hız gibi komutlar önce uçuş kontrol kartına ulaşır ve analiz edilir. Gelişmiş İHA’larda 
uçuş kontrol kartı, uzaktan kumandadan aldığı bilgiyi IMU, Gyro ve GPS gibi ortam bilgileri ile harmanlayıp en 
ideal komutları hesaplamaktadır. 

3) Uçuş kontrol kartı, aldığı komuta göre yaptığı hesaplamaları elektronik hız kontrolü (ESC) kartına aktarır.  

4) ESC, motorların nasıl bir performans sağlaması gerektiği ile ilgili bilgiyi her motora ayrı aktarır ve iHA 
hareket eder. 

Yüzeyde yapılan aslında bu kadar basittir ama tüm bunun altında birçok bileşen yatmaktadır.

Bir İHA’nın uçuşunu sağlayan unsur, pervanelerinin yarattığı kaldırma kuvvetidir. Pervanelerin arasında 
gerçekleşen rotasyon koordinasyonu, İHA’nın ne yöne hangi hızda uçacağını (veya havada asılı kalacağını) 
belirler. Bu yüzden tüm uçuş prensibi, pervanelere gönderilen gücün hesaplanmasına dayanır. 

Uzaktan kumanda üzerinde bulunan çubuklar, pervanelere gücün ne şekilde dağıtılacağını belirleyen komutları 
verecek şekilde tasarlanmıştır. Uçağın eksenlerini tanıtırken verilen komutlar, görülebileceği gibi İHA için de 
aynı terminoloji ile geçerlidir:
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Uçaklarda olduğu gibi bir İHA’nın da uçuşunu etkileyen 4 temel güç vardır: Ağırlık, Kalkış, İtki ve Direnç. 

Üçten fazla pervaneli İHA’ların üzerinde ikisi farklı yöne dönen pervaneler vardır. Bu durumda uçuşu daha stabil 
hale getirmek için tüm pervaneler aynı yöne dönmez. Pervane sayısının artması, İHA’nın kullanım amacına göre 
uçuşu daha kolay hale getirebileceği gibi kaldırılabilecek yükü de arttır. Ama bununla birlikte pili de daha hızlı 
bitecektir. Bir örnek vermek gerekirse, üç ayaklı bir masa yapmak teknik olarak mümkündür ancak masalar 
daha dengeli olmak için dört ayaklı yapılır. Eğer çok uzun bir masa yapıyorsanız ayak adedini de arttırmanız 
gerekir ki hem daha dengeli olsun hem de üzerine yük eklendiğinde ortadan kırılmasın.

Yukarıdaki teknik çizimde görebileceğiniz gibi dört pervaneli bir quadcopter’da pervanelerden ikisi saat 
yönüne, ikisi ise saat yönünün tersine döner. Bunların dönüş hızı arasındaki oran, momentumu belirler ve 
İHA’yı hareket ettirir. Momentum, fizikte bir nesnenin kütlesi (kabaca ağırlığı) ve hızının çarpımı ile hesaplanan 
vektördür. Yani yön de belirten bir değerdir. İHA’nın havada asılı kalabilmesi için İHA’nın pervaneleri ile aşağıya 
doğru ittiği hava miktarının ağırlığından fazla olması gereklidir.  

Örneğin İHA’nın ileri gitmesi için aynı anda önde olan iki pervane yavaşlar, arkadaki ikisi hızlanır. Bu sayede 
kaldırma gücü ağırlığa eşit kalır ve İHA aynı yükseklikte kalıp sadece hızlanır. İHA’nın hızlanması, sağa sola 
dönmesi, alçalıp yükselmesi, hep pervanelerin arasındaki dönüş hızının birbirine oranının kontrol edilmesi ile 
sağlanır. Ancak bu anlatıldığı kadar kolay değildir çünkü uçuşu etkileyen başkaca birçok faktör vardır. 

b. Drone Tasarımı

Bir drone’a baktığımız zaman ana olarak dört farklı bölümde inceleyebiliriz:

1) Her drone’un bir gövdesi olmak zorundadır. Bu gövde pervane dizilimine göre değişkenlik gösterebilir. 
Gövdeye drone’un iskeleti diyebiliriz.

2) Her drone’un bir itki (veya güç) sistemine ihtiyacı vardır. Bu sistem genelde motorlar, pervaneler, ECS kartı 
ve pilden oluşur. İtki sistemine drone’un kasları diyebiliriz.

3) Her drone’un bir uçuş kartına ihtiyacı vardır. Uçuş kartı basit bir devre olabileceği gibi çok karmaşık bir 
bilgisayar kartı da olabilir. Üzerinde farklı fonksiyonlar taşıyabilir. Uçuş kartına drone’un beyni diyebiliriz.

4) Her drone’un bir de uzaktan kumandaya ihtiyacı vardır.
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Bu genel tanımlamayı yaptıktan sonra bir şema üzerinden tek tek bu parçaları kısaca tanımak faydalı olacaktır. 
Bu şekilde detaylı anlatım yapılırken farklı parçalara yapılacak referanslar daha anlamlı olacaktır.

1) Pervaneler: Pervane, aslında birden çok kanatın bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır.  İki kanat 
şekli birbirine bağlandığında pervane olur. Ortalama bir drone’un pervanesi dakikada binlerce kez döner. Bu 
muazzam hız, drone’un havalanması için gereken miktarda havanın aşağıya itilmesini sağlar. Bir drone’un 
pervaneleri ikiye ayrılır: “Tractor (yani çekici)” pervaneler ve “Pusher (yani itici)” pervaneler. Bunlar farklı 
düzeneklerde yerleştirilebilir. Çekici ve itici pervaneler birbirilerine ters yönde dönerek drone’un havada sabit 
kalmasını sağlarlar. 

2) Pervane Motoru: Bir İHA’nın teknoloji açısından belki de en önemli mekanik parçası, pervaneleri 
çeviren motorlardır. İHA motorlarında nerede ise her gün yeni bir geliştirme görülebilmektedir. Modern drone 
motorlarının en önemli özelliği, manyetik alan kullanarak dönmeleridir. Motorun istenen nitelik hem hafif olması 
hem de düşük enerji ile çalışabilmesidir. Bu şekilde kendisine verilen hız komutunu doğru yerine getiren ve 
drone’u havalandırma gücüne sahip motorlar ortaya çıkmaktadır. Bir drone’un uçuşunu motorların arasındaki 
koordinasyon ve dolayısı ile pervanenin dönüş hızı belirlemektedir. Motorlara farklı güç gönderilerek drone 
uçar, yön ve hız değiştirir. 

3) Motor Bağlantıları: Pervaneler motora sabit bağlanabileceği gibi genelde bir parça ile tutturulurlar. 
Pervanenin bir bağlantısı olması, hasar ve yıpranma anında kolay değiştirilmesini sağlamaktadır.
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4) İniş Takımları: Yük taşıma hedefi olmayan drone’larda iniş takımı olmaz. Ama eğer bir yük taşıyacaksa 
mutlaka üzerinde konduğu bir mekanizma olmalıdır. Bu şekilde yükün zarar görmesi engellenir. Basit drone’lar 
gövdesine iniş yapabileceği gibi gelişmiş modellerde iniş takımları olabilir. Sadece ağır veya pahalı yük taşıyan 
drone’larda açılıp kapanan iniş takımları tercih edilmektedir. Açılıp kapanan iniş takımları, alta bağlanan bazı 
kameraların 360 derece görüntü açısına sahip olmasını sağlamaktadır. İniş takımları ayrı olarak da satılmaktadır. 
Örneğin DJI’ın basit modelleri iniş takımı kullanmazken pahalı Inspire modelinde açılıp kapanır iniş takımı 
kullanılmaktadır.

5) Boom: Pervane ve motorları gövdeye bağlayan kollara boom ismi verilmektedir. Kısa boom’lar manevra 
yeteneğini arttırırlar. Uzun boomlar ise daha stabil uçuş sağlarlar. Bu yüzden boom uzunluğu, kullanılacak 
drone’un işlevine göre doğru hesaplanmalıdır. Boom, iniş kalkış ve hatta bir kaza anında kırılmayacak 
malzemeden yapılmalıdır ve pervanelerin yarattığı hava akımını etkilememelidir. Boom eğikse İHA düzgün 
uçamaz, bu yüzden düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 

6) Gövde: Drone’un elektronik parçalarını, pili ve yükleri taşıyan kasasına gövde denir. Boom vasıtası ile 
motorlar ve pervaneler ana gövdeye bağlıdır. Genelde drone’lar su geçirmez değildir ve ıslanmaması için özen 
göstermek gerekebilir. Sert bir inişte ana gövde hasar görmese de içerideki elektronik sistemler zarar görebilir. 
Bu yüzden drone’unuzun gövdesinin sağlam olması, sert kullanmak için bir sebep olmamalıdır. Eğer mekatronik 
konusunda uzman değilseniz drone’un gövdesini sökmemeniz tavsiye edilmektedir. Dışarıdan bakıldığında 
komplike durmasa da drone’ların ana gövdesinin içinde oldukça hassas cihazlar bulunmaktadır.

7) ESC (Electronic Speed Controller - Elektronik Hız Kontrolörü): ESC, aldığı talimat ile motorlara nasıl güç 
dağılacağını belirleyen devredir. Tüm pervaneli drone’ların vazgeçilmez elektronik parçasıdır. 

8) Uçuş Kontrol Kartı: Uçuş Kontrol Kartı, GPS, pil, uzaktan kumanda ve diğer parçalardan aldığı bilgileri 
toplar, işler ve ESC’ye gönderir. İçerisinde otopilot, yapay zekâ gibi gelişmiş fonksiyonlar olabilir. Gelişmiş uçuş 
kontrol kartları programlanabilmektedir.

9) GPS Modülü: İçinde konum belirleyen bir GPS alıcısı vardır. Çoğu zaman altimeter (yükseklik ölçer) 
de bulunur ve bu sayede 3 boyutlu bilgi edinir. GPS modülü, sürekli olarak drone’un coğrafi konumu ile ilgili 
bilgileri toplar ve kaydeder. Gelişmiş drone’larda bir hata anında drone’un nereye ineceği ile ilgili bilgiler GPS 
koordinatı olarak programlanabilir. Eğer GPS ile birlikte farklı konum belirleme sistemi (örneğin Glonass, GPS’in 
Rus versiyonu) olan drone’lar bulabiliyorsanız tercih edilmelidir. Bu sayede cihazınızın ihtiyaç anında daha 
hassas uydu bilgisi temin etmesi ihtimali artar.

10) Transponder: Genelde bir radyo alıcı/vericisidir. Uzaktan kumandadan gelen bilgiyi toplar ve drone 
üzerindeki bilgileri uzaktan kumandaya aktarır.

11) Anten: Transponder tipine göre bir kablo veya çubuk şeklindedir. Anten kalitesi, drone’un ne kadar 
uzak mesafeden kumanda edilebileceğini belirler. 

12) Pil: Modern drone’larda Lithium Polymer (LiPo) pil kullanılmaktadır. LiPo piller en iyi enerji yoğunluğu, 
güç yoğunluğu ve pil ömrü sağlamaktadır. Pillere iyi bakılması çok önemlidir. Her zaman bir yedek pil taşımak 
faydalıdır. Pilin ısınmamasına özen gösterilmelidir. Hasarlı piller oldukça tehlikeli olabilirler. Hasarlı bir pilin 
kullanılmaması, hatta şarj dahi edilmemesi gerekir.

13) Pil Kontrol Cihazı: Uçuş kartına pil ömrü ile ilgili bilgi toplayarak aktaran parçadır. Pil ömrü, uçuş 
sırasında çok önemlidir. Drone’unuzun uçuş zamanının pil durumuna göre hesaplanması gerekir. Kalan pil 
seviyesi İHA’nızın geri dönüşü için yeterli olmalıdır. Pilin sınırlarının zorlanmaması tavsiye edilir. 
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14) Gimbal: Üzerine genelde kamera gibi faydalı yük takılan ve temel görevi stabilizasyon sağlamak olan 
kollara gimbal adı verilmektedir. Bazı gimbal’ler 3 eksen üzerinde hareket edip 360 derece dönme yeteneğine 
sahiptirler. Kameranız ne kadar kaliteli olursa olsun çok kaliteli bir gimbal kullanmıyorsanız elde edeceğiniz 
görüntü, titreşimden dolayı kalitesiz olacaktır. Eğer jöle efekti adı verilen flulaşmayı çekimlerinizde görüyorsanız 
bunun sebebi kalitesiz gimbal’dır. Üst seviye gimballar beraberinde motor, kontrol ve stabilizasyon üniteleri ile 
birlikte gelir ve drone’dan bağımsız kontrol edilebilmektedirler. 

15) Ölçüm Sensörleri: Bir drone, çok farklı sensör tipleri taşıyabilmektedir. Bu sensör normal bir kamera 
olabileceği gibi termal, LİDAR gibi farklı ışık sprektrumlarını ölçebilen, ses dalgalarını, manyetik alanları 
ölçen çok farklı sensörler de  kullanılabilir. GPS bilgisi ile birleştirildiğinde bu sensörler çok hassas ölçümler 
yapmaktadırlar. Drone’u tam anlamı ile robot yapan aslında üzerinde taşıdığı sensörleridir. Bir drone, sensörler 
vasıtası ile çevresini ne kadar hassas algılar ise o kadar daha komplike işler yapabilir.

16) Çarpışma Önleme Sensörleri: Ölçüm sensörleri haricinde bir drone üzerinde genelde sonik veya 
kızılötesi gibi sensörler de bulunur. Bunlar sayesinde drone, çevresindeki tehlikeleri tespit edip bir kazanın 
önüne geçebilir. 

Bu parçalar, genelde gördüğümüz döner kanatlı drone’lardaki genel parçaların tamamıdır. Aslında basit bir 
drone yapmak için dört pervane, dört motor, dört boom, dört ESC kartı, bir uçuş kontrol kartı ve bir gövde 
yeterlidir. Bu parçaların satın alınıp kolaylıkla monte edilebildiği drone kitleri satılmaktadır. Ancak bu şekilde 
yapılan basit drone’ları uçurmak çok zordur. Drone’un elektronik aksamı, uçuşu kolaylaştıran birçok otomasyon 
fonksiyonunu beraberinde getirir. Genelde piyasadan alınan drone’lar, kolay uçurulabilmesi için bu tip cihazlar 
ve yazılımlar ile donatılmışlardır. Yarış drone’ları gibi kullanıcının el hareketlerini olduğu gibi motorlara yansıtan 
drone’ları uçurabilmek için aylar, uzmanlaşmak için yıllar gerekebilir. 

Drone’unuzun parçalarını ne kadar yakından tanırsanız, drone’unuzu arzu ettiğiniz şekilde o kadar iyi kullanabilir, 
programlayabilir ve hatta geliştirebilirsiniz. Mesela yapmak isteyeceğiniz işe göre boom uzunluğunu ayarlayabilir, 
farklı ebatlarda pervaneler tercih edebilir, pervane adedini arttırabilir hatta sık kullandığınız fonksiyonları 
programlayabilirsiniz. Drone’unuzu yakından tanımak aynı zamanda uçuş sırasında kontrolünüzü arttıracak ve 
kaza riskinizi azaltacaktır.

İleriki bölümlerde fonksiyonları açısından drone’ların parçaları ve arkasındaki sistemin bileşenleri detaylı şekilde 
anlatılacaktır.

Drone imalatında kullanılan 
temel parçalar
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c. İtki/Güç Sistemi

İtki sistemi, bir drone’un havada hareket etmesini sağlayan mekanik ve elektronik parçalar bütünüdür. Bu 
sistemler, katı yakıtlı, sıvı yakıtlı ve elektrikli olarak üçe ayrılmaktadırlar. Günlük hayatımızda gördüğümüz 
drone’ların tamamı elektriklidir. Pervaneli sistemlerde uçaklarda olduğu gibi bir türbin olmadığı için bu sistemlere 
itki yerine güç sistemi de denebilmektedir.

Elektrikli İHA’larda itki sistemi, pervanelerden, motorlardan, ESC’den ve pilden oluşmaktadır. 

Motorlar

Her motorun içerisinde bir rotor vardır. Rotor dönme hareketini sağlar. Sabit duran parçaya stator adı verilir. 
Drone’larda kullanılan motorlar fırçalı ve fırçasız olarak ikiye ayrılır. Bu iki motor tipi birbirine aslında çok 
benzer ve aralarındaki temel fark, isminden de anlaşılacağı gibi fırça adı verilen parçadır. Fırça, motora bağlı olan 
kabolunun ucunda bulunan ve elektrik akımını komütatöre (çeviriciye) aktaran parçadır. 

Bir drone motoru, fırçalı yada fırçasız fark etmeksizin aslında aynı işi yapar. Motora enerji geldiğinde geçici 
olarak yaratılan manyetik alan motorun içerisindeki mıknatısları seri olarak çeker ve iter. Bu manyetik alan 
tarafından yaratılan hareket, motorun içindeki aksamın dönmesini sağlar. Mil adı verilen bu aksam döndükçe 
elektrik dalgası farklı yönlerde akarak manyetik alan yaratır ve motorun içindeki hareketli parça olan rotorun 
dönmesini sağlar.

1856’dan beri kullanılan fırçalı motorun içinde, her dönüşte yön değiştiren iki kutuplu elektromanyetik sarmallar 
bulunmaktadır. Komütatör adı verilen mekanik bir devre sayrsinde bu mıknatıslar sürekli yön değiştirerek 
birbirini çeker ve iterler. Bu itme ve çekme işlemi devinim oluşturur ve motor arzu edilen yöne doğru dönmeye 
başlar.

1960’larda icat edilen ve bugün kullandığımız halini 1980’lerde alan fırçasız motorlar ise aynı işlevi mekanik 
değil elektronik olarak sağlarlar. Mıknatıslar sabit şekilde motorun duvarlarına bağlıdır. Akım dönerken sabit 
olan mıknatıslar elektronik hız kotrolü sayesinde sırayla tek tek aktif hale gelirler. Elektronik kontrol olduğu için 
komütatöre ve dolayısı ile fırçaya ihtiyaç duyulmaz. Bu sayede komple motorun dönmesine gerek kalmadan 
sadece içindeki mil döner.

Aşağıdaki teknik çizimden görülebileceği gibi fırçalı motorların içerisindeki rotor ile birlikte mil dönerken fırçasız 
motorlarda sadece mil dönmektedir.

Fırçalı motorların en önemli avantajı ucuz olmalarıdır. Ancak hem enerji kullanımları hem de dayanıklılıkları 
açısından fırçasız motorlar çok önemli avantajlara sahiptirler. Fırçasız motorlar aynı zamanda daha hafif oldukları 
için de tercih edilirler. 
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Drone’unuz için ideal motoru seçmeniz için karar vermeniz gereken temel noktalar vardır. 

1) Önce gövdenizin büyüklüğünü bilmeniz gerekir. Gövdenize göre kaç pervane kullanacağınız ve kaç motor 
kullanacağınız da belirlenecektir. Motorunuzun ne güçte olması gerektiğini drone ile yapmanız gereken iş 
belirleyecektir. 

2) Pervane çapına da karar verdikten sonra motorunuzun statorunu yani statik duran kasasının ebadını seçmeniz 
gerekir. 

3) Bundan sonra karar vermeniz gereken nokta drone’unuzun ağır bir yük taşıması mı, az pil tüketmesi mi, 
süratli olması mı yoksa torkunun (yani manevra kabiliyetinin) mi yüksek olmasını istediğinizdir. 

4) www.ecalc.ch/xcoptercalc.php sitesinde tüm bu verileri girdiğinizde ihtiyacınız olan motorun özelliklerini 
otomatik olarak hesaplayan, yukarıdaki gibi bir tablo karşınıza çıkacaktır. 

Satın alacağınız bir motorun üzerinde bulunan üç farklı temel bilgi bulunur. 

1) Sonu Kv ile biten rakamlar, yüksüz bir motorun bir volt başına dakikada kaç rotasyona sahip olduğunu belirtir. 
Yüksek Kv’ye sahip motorların pervanesi daha hızlı döner ama manevra yeteneğinden kaybeder. Bu yüzden 
büyük pervaneler daha düşük Kv’li motorlar ile küçük pervaneler daha yüksek Kv’li motorlar ile kullanılır. 

2) Ayrıca seçtiğiniz motor ana gövdenize sığabilmelidir. Bunun için motorun üzerinde xxxx şeklinde 4 sayı 
bulunur. İlk iki sayı enini, diğer iki sayı yüksekliğini verir. Daha yüksek olan strator, hızlı pervane dönüşlerinde 
daha fazla güç sağlar. Daha geniş olan strator ise düşük devirlerde torku arttırır. Çünkü yüksek strator daha 
büyük mıknatıs demektir, daha enli strator da daha büyük sarmal.

3) Son olarak da motorun üzerinde N ve P harflerini içeren sayılar görülecektir. N sayısı kaç tane elektromıknatıs 
olduğunu, P de kaç normal mıknatıs olduğunu belirtir.
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ESC

Bir motora ne kadar güç aktarıldığı ile ilgili bilgi ESC’den geçerek gelir. Drone’ların en basit görünüp aslında 
en kritik ve çalışkan parçalarından biri olan ESC, bir taraftan pile bağlıdır, diğer taraftan uçuş kontrol kartına. 
ESC kartı, uçuş kontrol kartından gelen bilgi sonucu gereken enerjiyi çekip her motorun ihtiyacı olan enerjiyi 
yönlendirir. Çok basit gibi gözüken bu işlem aslında son derece komplikedir. 

ESC, temel görev olarak bağlı olduğu elektrikli motorun hızını ve yönünü kontrol eder. Fırçalı ve fırçasız 
motorlar için farklı ESC türleri bulunsa da hepsinin yaptığı iş uçuş kartından gelen bilginin yorumlanarak motora 
aktarılması işidir. Bu aktarım servolarda olduğu gibi mekanik değil elektronik şekilde yapılır. 

ESC’nin performasının drone’un performansı üzerinde önemli etkisi vardır. Piyasdaki ESC’lerin çoğunluğu 32-bit 
işlemcilere sahiptirler. ESC’nin yüksek bit işlemciye sahip olması, hesap yapma hızını arttırdığı için tercih edilir. 
Aynı zamanda yeni model ESC’ler motordan kullanıcıya telemetrik bilgiler aktarma özelliğine sahiptirler. 

Kimi drone tasarımlarında her motor için ayrı ESC kullanılır. Kimilerinde ise tüm ESC’ler tek bir işlem kartının 
üzerine takılmış durumdadır. Daha hafif ve temiz bir drone için tüm ESC’lerin aynı kart üzerinde olması tercih 
edilmekle birlikte olası bir arızada değiştirme masrafı daha yüksek olacağından ev yapımı drone’larda ayrı ayrı 
kullanılan ESC’ler tercih edilmektedir.

Bir ESC’nin en temel özelliği, ne kadar yüksek bir akımın motorlara geçmesine izin verdiğidir. ESC’nin ana 
görevi muazzam bir hızda motorların içerisindeki sarmallara elektrik akımı aktarmaktır ve bunu yapmak 
için  üzerinde FET (Field Effect Transistor) adı verilen özel devreler bulunur. Bu FET’lerin büyüklük ve kalitesi, 
ESC’den kaç amperlik bir akım geçtiğini belirler. Normal ESC amperleri 25-30 civarındadır. Kısa sürelerde ESC 
bundan daha fazla amperi de taşıyabilir, örneğin 40 ampere çıkabilir ama sürekli bu akımı sağlayamaz.  ESC’ye 
taşıyabileceğinden fazla amper yüklenirse ESC bir süre sonra yanacaktır.

Amper gibi ESC’nin kaç voltu taşıyabildiği de önemlidir. Standart ESC’ler 3 ile 6 volt arası elektrik taşıyabilir. Bir 
ESC’nin amper ve volt kapasitesinin çarpımı kaç watt taşıyabileceğini belirtir. Motorun kullandığı elektrik gücü 
sabit olacağı için ESC’nin amperi yükseldiğinde voltu azalacaktır. 

Bu yüzden ESC seçiminde belirleyici kriterler kullandığınız motor ve pildir. Bir ESC’nin kapasitesi kadar yazılımı 
da önemlidir. ESC üzerinde göreceğiniz BLHeli ve KISS gibi tanımlamalar, ESC’nin yazılımını tarif eder. Örneğin 
BLHeli_32 işaretli bir ESC, BLHeli protokolünü 32 bit işlemcide çalıştırıyor demektir.

ESC seçmeniz gereken durumlarda pil ve motorunuzun tam limitlerinde değil bir miktar daha fazla kapasite 
kaldıracak ESC kullanmanız cihazınızın ömrünü arttıracak ve daha güvenli uçuşa vesile olacaktır.  
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Pervaneler

Bir drone’un itki sisteminin diğer önemli parçası pervanelerdir. Daha önceki bölümlerde pervanenin tasarımından 
ve çalışma prensiplerinden bahsedildiği için burada sadece drone’unuza pervane seçerken hangi özelliklere 
dikkat etmeniz gerektiğinin altı çizilecektir.

Pervanenin temel görevi havayı aşağıya iterek drone’unuzu uçurmaktır. Sağlanan itkinin drone’un ağırlığından 
fazla olması gerekmektedir. Pervaneler daha hızlı döndükçe daha fazla itki sağlarlar. Kimi pervane türleri drone 
daha düşük hızlarda hareket ederken daha yüksek itki sağlar, kimileri de yüksek hızlarda. 

Pervane dönmeye başladığında havayı iter. Newton’un 3. hareket kuralının belirttiği gibi hava da pervaneyi 
geri iter. İşte bu yüzden dört pervaneli bir drone’da pervaneler çapraz düzenekte ters yöne dönerler. Bu sayede 
havanın geri itme gücü dengelenmiş olur. İlk baştaki drone uçuş mekaniği prensibinde anlattığımız gibi drone’un 
pervaneleri arasındaki dönüş hızı farklılığı, drone’un ne yöne gideceğini belirler. 

Pervanenin eğimi (hatvesi) bir dönüşte ne kadar havayı aşağıya ittiğini belirleyen unsurların başında gelir. 
Pervanenin eğimi arttıkça drone’unuz daha hızlı gidebilecektir. Ancak her zaman daha yüksek eğim daha 
iyi değildir. Eğim ne kadar az olursa pervane havada o kadar az enerji harcayarak dönebilecektir. Bu yüzden 
pervanenizin eğimini belirlemek önemli bir tercihtir. Ne tam dikey bir pervane idealdir, ne de tam yatay. 
İstediğiniz performansa göre arada bir eğim seçmek gerekecektir.

Pervanenin performansını etkileyen diğer bir unsur çapıdır. Uzun pervaneler aynı dönüş hızında daha fazla itki 
sağlarlar ama motorun daha fazla tork temin etmesi gerekeceğindenden daha büyük motora ve pervanelerin 
birbirine değmemesi için daha büyük gövdeye ihtiyacınız olacaktır. Pervanenin büyüklüğünün çok fazla hız 
ile alakası yoktur. Hızı temel olarak eğim belirlemektedir. Ama pervanenin çapı ile birlikte yüzey alanı itkiyi 
belirlediği için daha ağır bir drone’u kaldırmak için daha büyük pervaneye ihtiyaç duyulacaktır. Elbette bunun 
piliniz üzerinde önemli bir etkisi olacaktır.

Pervanelerin üstüste geldiği tasarımlara dikkat etmek gerekir. Pervaneler birbirinin altından ve üstünden geçerken 
hava akışını ve sağlanan itkiyi bozacağından pervaneler arasında biraz mesafe olmasına dikkat edilmelidir. 

Pervane seçimi yaparken diğer karar verilmesi gerken unsur malzemedir. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi 
karbon fiber pervaneler daha sessiz ve stabil bir uçuş sağlamaktadır ancak daha pahalıdır ve bir düşme anında 
pervane kırılmayacağı için motorunuzun zarar görme ihtimali de artacaktır.

Pervane konfigürasyonlarına baktığımızda üreticilerin LxPxB kısaltmasını kullandığını görebiliriz. L uzunluk, P 
hatve, B de kaç pervane olduğunu belirtir. BN harflerini gördüğünüzde bu pervanenin küt uçlu olduğunu belirtir. 
R ve C harfleri, pervanenin ne yöne dönecek şekilde tasarlandığını belirtmek için kullanılmış olabilir.

Modern drone tasarımında katlanabilir pervane kullanılması, sadece kolay paketlemek için yapılan bir ekleme 
değildir. Katlanabilen pervaneler hızla dönerken normal pervane gibi merkezkaç kuvveti ile dışarı doğru açılırlar. 
Sabit pervanelerde dönüş sırasında yaratılan torkun etkisi direkt olarak motora yüklenirken katlanan pervaneler 
bu kuvveti biraz olsun absorbe ederek motorun daha rahat çalışmasına yardımcı olurlar. Bu yumuşatma etkisi, 
özellikle kamera ile yapacağınız çekimlerde sarsılmanın azalmasına yarayacaktır.



70
TİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABIH AUM

Pil

Pervaneli drone’lar, elektrik gücüyle çalışmaktadır. Pervaneler arası dönüş hızının istenilen mükemmel 
koordinasyonda olması için miliamper seviyesinde enerji seviyesi kontrolü gerektiği için motorların elektrik ile 
çalışma zorunluluğu vardır.

Her ne kadar drone’lar için hidrojen gibi farklı yakıt türleri olsa da sizin kullanacağınız drone %99 ihtimal ile LiPo 
pil ile çalışıyor olacaktır. Bu yüzden bu bölümde sadece LiPo piller incelenecektir. Diğer yakıt türlerinin başta 
güvenlik ve performans olmak üzere henüz drone kullanımında sağlıklı bulunmayan birçok yönü vardır. Her ne 
kadar LiPo pillerin de birazdan belirteceğimiz problemleri olsa da hâlâ en iyi teknolojiyi temsil etmektedir. 
 
İHA0, İHA1 ve İHA2 tipindeki drone’lar, bugün cep telefonlarından diz üstü bilgisayarlara ve tabletlere kadar 
birçok teknolojik üründe kullanılan Lityum Polimer (LiPo) piller ile çalışırlar. Drone teknolojisini mümkün kılan en 
önemli icadın LiPo piller olduğu dahi söylenebilir. Pil teknolojisi sadece drone’lar değil hayatımızın hemen her 
aşamasını yakından ilgilendirdiği için bu alanda sürekli gelişmeler yaşanmaktadır. Örneğin son yıllarda Li-ion adı 
verilen Lityum İon pillerin popülaritesi gittikçe artmaktadır. Temel çalışma prensibi olarak LiPo ile aynı özelliklere 
sahip oldukları için aynı bölüm içerisinde değerlendirmek mümkündür.

LiPo piller, boyutları, enerji kapasiteleri ve de enerji üretim hızları gibi birçok alanda sağladıkları avantajlarla 
drone’ların büyük bir kısmında tercih sebebi olmuşlardır. Dikkatli kullanılmaları durumunda herhangi bir tehdit 
arz etmezler ve uzun ömürlü olurlar.

LiPo pillerin üzerinde birçok farklı rakam bulunmaktadır. Her rakam, pilin bir özelliğini belirtmektedir. Pilinizi 
tanımanız için bu rakamların ne anlama geldiğini anlamak önemlidir. 

Bir LiPo pilin ilk bilmemiz gereken özelliği kaç hücreden oluştuğudur. Her LiPo hücresi, sabit olarak 3,7V nominal 
voltaja sahiptir. Hücreler, pilin üzerinde S harfi ile belirlenir. Örneğin 2S, 7,4 volta denk gelir. 3S, 11,1 volta denk 
gelir. Yanlış anlamaların önüne geçmek için burada nominal volt ifadesine dikkat çekmekte de fayda vardır. 
3,7v, bir LiPo pilinin durağan haldeyken taşıdığı ortalama voltajdır. Tam dolu bir LiPo pil hücre başına 4,2 volta 
sahipken güvenilir çalışabileceği en düşük değer 3 volttur. 3,7, tam ortada bir sayı olarak endüstri tarafından 
belirlenmiştir. S harfi, pillerin seri halde yani art arda bağlandığını işaret eder. Günümüzde kullanılmamakla 
birlikte P harfini görürseniz bu pillerin paralel yani yan yana bağlandığını ifade edecektir.

Pilin voltu direkt olarak motorun dönme hızını belirler. Motorları anlatırken belirttiğimiz gibi her motorun Kv 
ile belirtilen volt başına dönme hızı bellidir. Yüksek volta sahip piller ile daha hızlı dönen motorları çalıştırmak 
mümkün olacaktır.
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Pilin kapasitesi miliamper üzerinden belirlenir. Kapasite, pilin ne kadar uzun süre enerji sağlayacağının işaretidir. 
Pilin miliamperi (mAh) ne kadar yüksek ise o kadar uzun süre drone’unuzu besleyecektir. 

Ancak unutmamak gerekir ki pilin kapasitesi arttıkça ağırlığı da artacaktır. Bu da drone’unuza yük getirecektir 
ve pil ömründen yiyecek, pervaneden motorunuza tüm tasarımın büyümesine sebep olacaktır. Yani bir pilin 
kapasitesini ikiye katlamanız, direkt olarak size iki kat uçuş süresi tanımayacaktır. 

Pil kapasitesinin çok yükselmesinin diğer bir dezavantajı da hem pilin hem de motorun uçuş sırasında sürekli 
ısınmasıdır. Belli bir süre üzerinde uçuş yaptığınızda sürekli drone’ununuzun ne kadar ısındığını kontrol etmeniz, 
ihtiyaç duyulduğunda indirip soğumasını beklemeniz gerekecektir. Bu da ideal bir uçuş olmayacaktır. 

Motorlarda belirttiğimiz gibi watt, temel güç ünitesidir ve amper ile voltun çarpımı ile bulunur. Bu şekilde pilin 
volt ve amper değerleri birbirine bağlıdır. Her ne kadar bir pilin kapasitesini amperi belirlese de amperi ölçmek 
son derece güçtür. Buna karşılık voltu ölçmek oldukça kolaydır. Bu yüzden bir pilin içerisinde ne kadar enerji 
olduğunu ifade etmek için yaklaşık bir değer olarak volt kullanılmaktadır.

Bir LiPo pilin bir anda ne kadar fazla enerji verebildiğini C olarak belirtilen deşarj seviyesi gösterir. Bir drone’un 
motorları çalışmaya başladığı anda pilden enerji çekilir. Motorların daha hızlı dönmesi için aynı anda daha fazla 
enerji çekmesi gerekecektir. Pilin deşarj kapasitesinin motorların bu açlığına cevap verecek seviyede olması 
gerekir. Aksi taktirde piliniz en iyi ihtimalle hızla azalacak veya çok ısınarak alev alacaktır. 

Her motorun bir amper değeri vardır. C, yani deşarj seviyesi de bir amper hesabıdır. Örneğin 50C dendiğinde  
pilin miliamper değerinden belirtilen kapasitesi ile 50’yi çarparak motorun amperi ile örtüşüp örtüşmediğini 
görebilirsiniz.

LiPo pilde istenen deşarj seviyesini belirleyen tek özellik motorların ihtiyacı da değildir. Kullandığınız pervaneye 
kadar her unsurun etkisi vardır. Genel olarak motorunuzun ihtiyacı olan enerjinin daha üstünde bir C seçmeniz 
tavsiye edilir.

Pilin üzerinde göremeyeceğiniz bir değer IR olarak belirtilen iç direnç değeridir. İç direnci yüksek düşük olan 
piller, motora enerjiyi gönderirken daha fazla zorlanırlar. İç direnç, Ohm (Ω) cinsinden belirtilir. Ölçmek için 
Ohmmetre adı verilen özel bir cihaza ihtiyacınız vardır. Bu cihaz, LiPo pilinizin her bir hücresinin iç direncini ayrı 
ayrı ölçerek toplamını size verir. 

İç direncin amper ile çarpımı volta eşittir. İç direnç, pil ömrü ile birlikte drone’umuzun performansını da etkiler. 
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Lityum polimer pillerin bu yoğun enerji kapasitesi, drone kullanıcıları için dikkat edilmesi gereken hususları da 
beraberinde getirir. Zira olası bir kaza halinde lityum polimer pillerin oluşturabileceği bir yangın tehdidi, özellikle 
üçüncü kişilere karşı sorumluluk bağlamında drone pilotunu yakından ilgilendirir. Drone pilotunun bu hususta 
alabileceği bazı tedbirler şunlardır:

• Yalnızca LiPo piller için tasarlanmış şarj üniteleri kullanılmalıdır.
• LiPo pillerin şarj süreçleri boyunca gözetim altında tutulmaları gerekmektedir.
• Kaza kitlerinin yanı sıra pil doldurma istasyonlarının yakınında yangın söndürücü sistemlerin 
bulundurulması önerilir.
• Olası bir tutuşmayı engelleyici nitelikteki LiPo şarj çantalarının kullanımı önerilir.
• Kaza halinde İHA üzerinde kontrol edilmesi gereken ilk kısım bataryalardır.
• Arızalı, şişkin, hasarlı bir LiPo pil, potansiyel bir tehlikedir. Lityumun hava ile teması dahi tehlikeli bir 
yangına neden olabilir. 
• LiPo piller asla delme, ezilme, fırlatılma gibi hasar verici işlemlere tabi tutulmamalıdır.
• LiPo pillerin şarj edildiği ortamın aşırı sıcak veya havasız olmaması gerekmektedir. 

Lityum ion pillerin lityum polimer pillerden daha da dikkat gerektirdiğinin altını çizmek gerekir.

Recycle (Geri Dönüşüm) İşlemi:

Drone pilotu, drone üzerinde yaptığı kontrol ve gözlemlerin sonucunda, aracın pil ömründe bir azalma veya 
verimsizlik tespit edebilir. Örneğin ilk zamanlar 30 dakika uçuş süresine sahip olan bir drone’un pili, ilerleyen 
zamanlarda 25 dakikaya düşmüşse, bu noktada İHA pilotunun recycle (geri dönüşüm) işlemi yaparak bataryayı 
yeniden kalibre etmesi gerekir. 

Recycle işlemi şu şekilde yapılır:  
1- Cihazın pervaneleri sökülür. 
2- Pil cihaza takılır.
3- Cihaz güvenli bir konumda iken motorları çalıştırılır. 
4- Pil kendi kendini kapatana kadar cihaz çalışır durumda bırakılır.
5- Pil tamamen kendini kapattıktan sonra %100 doluncaya kadar şarj edilir. 
6- Yukarıdaki 5 madde tekrarlanır, pil %100’e ulaştıktan sonra standart uçuş prosedürüne devam edilir.



73H AUMTİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABI

d. Aviyonik Sistemler

Aviyonik terimi havacılıkta ve uzay sistemlerinde kullanılan elektronik teçhizata verilen genel addır. Bir hava 
taşıtı üzerinde bulunan iletişim sistemleri, yön bulma sistemleri, gösterge sistemleri, uçuş kontrol sistemleri, 
çarpışma önleme sistemleri, uçuş kayıt sistemleri, hava sistemleri yani bir hava taşıtının taşıdığı tüm elektronik 
uçuş yönetimi sistemleri aviyonik altında yer almaktadır. Bir benzetme yapmak gerekirse itki sistemleri 
drone’unuzun kasları, gövdesi onun iskeleti ise, aviyonik sistemler de beyni ve sinir sistemine benzetilebilir.

Aviyonik sistemler, modern uçuş sistemlerinin temelini oluştururlar. Uçuş güvenliği için günümüzde bu sistemler 
vazgeçilmez hale gelmiştir. Ulaşılan hızlar ve aynı anda hava da çok fazla taşıt olması, en iyi pilotun dahi kendi 
başına uçuş hızına yetişebilir şekilde yapması mümkün olmayan hesaplamaları beraberinde getirmektedir. Bu 
yüzden hava taşıtlarının kontrolünde zaman içerisinde gittikçe daha fazla aviyonik sistemlerin önem kazandığı 
görülmektedir.

Modern bir yolcu uçağında veya bir savaş jetinde muazzam karmaşıklıkta sistemler vardır. Bunların nasıl 
çalıştığını öğrenebilmek için pilotlar yıllarca eğitimden ve testlerden geçmek zorundadır. 25 kilo altında İHA0 ve 
İHA1 sınıfına giren drone’ları uçurmak için tüm bu sistemleri öğrenmeye gerek olmasa da drone’un beyni kabul 
edilen uçuş kartı, bir diğer adı ile otopilotu yakından tanımak ve fonksiyonlarına hâkim olmak önemlidir. Uçuş 
kartı, her drone’da olması gereken bir karttır. Bu karta bağlı sistemler ve sensörler de olduğundan birçok yerde 
uçuş kartlarına otopilot da denmektedir ama bu iki terim aslında farklı şeyleri tanımlamak için kullanılırlar. Yarış 
dronu gibi pilotun komutlarını olduğu gibi uygulayan drone’larda uçuş kartı kullanılırken örneğin haritalama için 
kullanılan sofistike bir drone’da otopilot kullanılmaktadır.

Çok pervaneli uçan taşıtlar, havacılık açısından çok enteresan bir özelliğe sahiptirler. Sabit kanatlı bir uçağı yeteri 
kadar basit bir tasarımda herhangi bir otopilot olmadan uçurmak mümkündür. Aynı şey bir helikopter için de 
geçerlidir. Ancak quadcopter sınıfına geldiğimizde bir elektronik işlemci yardımı olmadan bir insanın sadece 
kendi el becerisi ile bu aracı uçurabilmesi imkânsız denecek seviyede zordur. İşte uçuş kartları tam burada 
devreye girmektedirler.

Temelinde uçuş kartı, bir bilgisayar ana kartıdır. Çok seviyede karmaşıklıkta tasarlanabilir. Asıl görevi, bu bölümün 
başında detaylı açıklandığı gibi uzaktan kumandadan kendisine gelen talimatı uygulamak için motorlar arasında 
nasıl bir güç dağıtılması gerektiğini hesaplamaktır. Bu işlemi yapabilmesi için uçuş kartı birçok sensörden 
destek almaktadır. Dengesini sağlamak için gyroskop, yüksekliğini kontrol etmek için barometre, konumunu 
belirlemek için GPS gibi sensörler, uçuş kartına veri aktarır. Doğru tasarlanmış bir uçuş kartı ile bir pilot uzaktan 
kumandadan komut verdiğinde drone bu komutu aynen yerine getirir.  

Uçuş kartının kalbi işlemcisidir. Tüm hesaplamalar burada gerçekleştirilir. Bir çok uçuş kartı 32-bit işlemci 
barındırır. Uçuş kartına baktığınızda üzerinde en fazla giriş çıkış ve bağlantı noktası gördüğünüz çip, uçuş 
kartınızın ana işlemcisidir. 

Bir drone’u hazır satın aldığınızda üzerindeki uçuş kartı, fabrika çıkışı ayarları ile birlikte gelir. Ama hemen 
her uçuş kartını belli bir seviyede ayarlamak ve yeniden programlamak da mümkündür. Uçuş kartını yeniden 
programlamadaki iki ana sebep, pilotun drone üzerinde ne kadar hassas kontrol sahibi olduğunun belirlenmesi 
ve uçuş kartının yan işlemcilerden ve sensörlerden ne şekilde faydalanacağının ayarlanmasıdır. Örneğin bir 
drone’u önceden ayarlanmış spor uçuş moduna getirirseniz kendiliğinden sensörlerden aldığı desteği kapatır. 
Bu modda drone’u uçurabilmek büyük beceri ve ustalık gerektirecektir.

Uçuş kartları ve daha gelişmiş halleri ile otopilotlar çok farklı düzeneklerde gelebilmektedirler. Üzerindeki 
sensörler detaylı şekilde kendilerine ayrılan bölümlerde incelenecektir. Ama bunların otopilot üzerinde nasıl 
birleştiğini baştan anlamak faydalı olacaktır. 
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Yukarıdaki şemadan görülebileceği şekilde bir otopilotun oldukça fazla bileşeni vardır. Yön bulmak ve çevreden 
veri toplamak için kullanılan farklı sensörler kendilerine ayrılan bölümlerde detaylı incelenecektir. Bunlar 
opsiyonel olarak düşünülebilir. Standart bir uçuş kartı veya otopilot üzerinde bulunan diğer ekipman şu 
şekildedir:

Güç Modülü: Karmaşık bir işlemci olarak uçuş kartının hassas, temiz ve sürekli bir elektrik ihtiyacı vardır. Bir güç 
modülü ile drone’unuzun pilindeki yüksek volta sahip elektrik çok zayıf bir seviyeye indirilerek uçuş kartına 
aktarılır. Genelde uçuş kartları 5v civarı elektrik ihtiyacı duyarlar. Güç modülleri voltajı ayarlamak dışında aynı 
anda pilinizin ne kadar enerjisi kaldığı gibi farklı pil verilerini de toplamaya yararlar.

Radyo Kontrol Giriş ve Çıkışları: Her uçuş kartı, bir uzaktan kumanda ile irtibat halinde olmalıdır. Bunun için de 
uzaktan kumandadan gelecek sinyalin alıcı antenden karta ulaşması, uçuş kartının paylaşacağı telemetri (uzaktan 
ölçüm) verilerinin de verici anten üzerinden uzaktan kumandaya geri gönderilmesi gerekir. Diğer yanda uçuş 
kartı, bir işlem gerçekleştirdiğinde bu bilgiyi ESC üzerinden motorlara ulaştırmak zorundadır. Karşılığında eğer 
varsa ESC’den de geri bildirim alır. Bu yüzden her uçuş kartı üzerinde kesintisiz veri taşıyan radyo kontrol giriş 
ve çıkışları bulunur.

Flaş Hafıza: Uçuş kartının üzerinde bir hafızası olması, uçuş sırasında yapılan hareketleri takip etmesi ve 
sensörlerden aldığı verileri uzaktan kumandanın hafızasına aktarana kadar saklamasına yardımcı olur. Uçuş 
kartlarının genelde çok yüksek bir hafızaya ihtiyacı yoktur. Otopilot fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için 1 MB 
hafıza bile yeterli olabilmektedir. Ancak yüksek çözünürlükte video görüntüsü ile çalışma yapılıyorsa, o zaman 
güçlü bir flaş hafıza ile birlikte güçlü bir grafik işlemci gerekli olacaktır. 

Bir uçuş kartı seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, işlemci tipidir. Seçeceğiniz işlemcinin ESC’niz 
ile uyumlu olması, yani aynı lisanı konuşması gerekir. Önceden programlanmış otopilotlar olabildiği gibi Arduino 
ve Pixhawk gibi açık kaynak üzerinden çalışan uçuş kartları satın alınıp istenilen özellikler ayrıca eklenerek 
programlama yapmak da mümkündür. 
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e. Uzaktan Kumanda ve İletişim Sistemleri

Uzaktan kumandaların detaylarına girmeden önce, İHA sistemlerini özetle anlatırken vurgulanan iletişimin ne 
kadar önemli bir unsur ve aslında gözüktüğünden ne kadar daha karmaşık bir teknoloji olduğunun burada altını 
tekrar çizmekte fayda vardır. 

Bir drone’u kullanabilmek için drone ve uzaktan kumanda sistemi arasında bir iletişim olması gereklidir. 
Kumanda sistemi, bir cihazın veya sistemin davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak yöneten, kontrol eden 
bir veya birden çok cihaz grubuna verilen genel isimdir. Uçaklarda kokpit olarak adlandırılan kabinde bulunurlar. 
Bu kumanda sistemi, aracın içerisinde değilse buna uzaktan kumanda sistemi adı verilir. Basit olanları sadece 
vericidir. Eğer gelişmiş sistemler ise “yer kokpiti” veya “yer istasyonu” ismi verildiği de görülebilmektedir. Temel 
olarak drone uçuşlarında radyo frekansı kullanılmaktadır.

Bir ışık dalgası farklı frekanslara sahiptir. Elektromanyetik spektrum adı verilen bu yelpazede ancak tam ortada 
çok ufak bir dilim bizim gözle gördüğümüz ışığa tekabül etmektedir. Işık spektrumundaki dalgaların iki ana 
özelliği vardır. Bunlardan ilki dalga boyu, diğeri frekanstır. Aşağıdaki teknik çizimden görülebileceği gibi dalga 
boyu, ışık dalgasında her bir dalganın arasındaki mesafeyi belirtir, frekans ise dalganın sıklığını. Genel olarak 
kısa dalga boyları yüksek frekans, uzun dalga boyları düşük frekans ile görülür. 

Uzun dalga boyu, bir dalganın daha uzağa gitmesini sağlar. Ancak uzun dalga boyları alçak frekansa tekabül 
edeceği için bu sefer de taşıdığı veri miktarı düşecektir. Örneğin radyo dinlerken FM adı verilen yüksek 
frekanstaysanız dinlediğiniz müziğin ses kalitesi oldukça yüksek olacaktır ama şehir merkezinde bulunan 
vericiden uzaklaştığınız anda sinyal kesilmeye başlayacaktır. AM adı verilen düşük frekans radyo kanallarını 
dinliyorsanız yüzlerce kilometre sinyal kaybetmeden gidebilirsiniz ama elde ettiğiniz ses kalitesi düşük olacaktır.
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Işık spektrumunda gözle görülen ışığın mora kayan tarafını mor ötesi, x-ray ve gama dalgaları takip eder. Bunlar 
çok düşük dalga boyu ve çok yüksek frekansa sahip dalgalardır. O kadar ki frekans yükseldikçe biz insanlara 
verdikleri zarar önemli ölçüde artar. Bu yüzden iletişimde kullanmak için uygun değillerdir. İletişim amaçlı 
kullanılan frekanslar gözle görülen ışığın kırmızıya kayan tarafından yani kızıl ötesi ışınlar ile başlar.

Kızılötesi frekans ile iletişimin en bariz avantajı çok ekonomik olmasıdır. Yüksek frekansa sahip olduğu için 
yüksek miktarda veri ve enerji de taşıyabilir. Gözle görülen mesafelerde kontrol edilecek drone’larda kızılötesi 
ışınların uzaktan kumanda için kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, şu anda üzerinde çalışılan ilginç bir teknoloji, 
kızılötesi ışınlar ile hem drone’un kontrol edilmesi hem de aynı anda havadan, drone yere inmeden şarj 
edilebilmesidir. 

Kızılötesi ışınlar yüksek frekanslı olduğu için oldukça enerji yüklüdür ve kızılötesi ışın ile kontrol edilebilen, 
pilsiz bir nano-drone yapmak mümkündür. Bu avantajların yanında kızılötesi uzaktan kumandanın çok önemli 
bir dezavantajı vardır. Kızılötesi ışın ile iletişim kurulabilmesi için aynı televizyonunuzda olduğu gibi uzaktan 
kumandanın iletişim kurulacak cihazı mutlaka İHA’nın görüş alanı içerisinde kalmak zorundadır. Bu gereklilik, 
kızılötesi sistemlerin kullanılabileceği alanları önemli ölçüde kısıtlamaktadır.

Daha pahalı ama etkili olan iletişim yöntemi radyo frekanslarıdır. Radyo da aslında kızılötesi ışınlar gibi bir 
elektromanyetik dalgadır. Ancak dalga boyu daha düşük seviyelerdedir. Radyo dalgaları farklı frekanslara sahiptir. 
Radyo dalgalarının bu özelliği sayesinde evimizdeki, arabamızdaki radyolarda daha yüksek frekansı taşıyan FM 
kanalları ve düşük frekansları taşıyan AM kanalları bulunmaktadır. Cep telefonlarımız da radyo frekansı üzerinden 
çalışmaktadır. 1990’larda cep telefonu kullanmaya başlayanlar ilk çıkan cihazların 800 Mhz frekansında çalıştığını, 
daha sonra piyasaya hem 1900 Mhz hem de 800 Mhz uyumlu cihazların çıkması ile 2G’ye geçildiğini, hatta bir 
dönem dual band adı verilen çift frekanslı cep telefonlarının moda olduğunu hatırlayacaklardır. 

Günümüzde 4G, data iletişiminde 700 Mhz frekansını kullanmaktadır. 5G ile bu frekanslar önemli ölçüde 
yükselecektir. Çevremizde ne kadar fazla radyo teknolojisi ile çalışan cihaz olduğunu düşünürsek radyo 
frekanslarının ne kadar dolu olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir. 

İletişim endüstrisinin en büyük problemlerinin başında zaten frekans doluluğu yatmaktadır. Satın aldığınız drone 
da uzaktan kumandası ile kendisine ayrılmış bir frekans üzerinden iletişim kurmaktadır ancak bu frekansın 
sadece drone’unuz tarafından kullanılıyor ihtimali çok düşüktür. Bu yüzden drone sizden uzaklaştıkça araya 
başka bir cihazın girmesi ve iletişimin sekteye uğratması riski artmaktadır ve bu da beraberinde kullanım riski 
getirmektedir. 

Uzaktan kumanda, en basit hali ile bilgisayar oyunlarında kullanılan bir joystick gibi olabilmektedir. Çok daha 
karmaşık İHA sistemlerinde bir odayı dolduracak ekipman ile kumanda merkezi yaratılmaktadır. Örneğin 
savunma sanayisi için geliştirilen drone’lar, çok karmaşık operasyonlarda kullanılmaktadırlar ve taşıdıkları 
yüklerden her biri kendi başına uzmanlık alanı gerektirmektedir. Bu durumda İHA’yı tek bir kişi değil bir ekip 
uçurmaktadır.

Her hâlükârda ilk olarak drone ve uzaktan kumanda sistemi arasında bir iletişim kurulması gerekmektedir. Bu 
yüzden bir transponder lazımdır. Transponder, transmitter/verici ve responder/alıcı kelimelerinin birleşmesinden 
oluşmaktadır. Bilgi akışı öncelikle uzaktan kumandadan drone’a doğrudur. Gelişmiş  drone’larda ise çift yönlüdür. 
Drone’dan uzaktan kumandaya aktarılan tüm verilere birlikte telemetri (uzaktan ölçümleme) adı verilir. Pilinizin 
ne kadar kaldığından yüksekliğinize, tüm bu veriler telemetrik veridir.

Farklı drone uzaktan kumandaları farklı frekanslar ile gelirler. Aynı uzaktan kumanda birden çok frekansta çalışıyor 
da olabilir. En yaygın uzaktan kumanda frekansları 900 MHz ve 2.4 GHz olmakla birlikte 5.8 GHz frekansa sahip 
uzaktan kumandalar da artan bir sıklıkla görülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi uzaktan kumandanın frekansı 
ne kadar düşük olursa o kadar çekim mesafesi uzayacaktır ama anten kalitenizi arttırmadıkça bu sefer transfer 
edilebilen veri miktarı da düşecektir. 
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Bu yüzden aynı uzaktan kumanda üzerinde farklı frekanslar, farklı işlevler için kullanılabilir. Örneğin uçuş kontrolü 
için 900 Mhz yeterlidir ve gereken mesafeyi sağlayacaktır. Video görüntü almak için 2.4 GHz ve üstü frekanslar 
gerekecektir. Drone’unuzu kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli bir husus, her ne kadar uzaktan kumanda 
900 MHz’de örneğin 1km uzaklığa hakim ise de video görüntüsü 500 metrede kopabilir. 

Bir drone uzaktan kumandasında ilk dikkat edilmesi gereken özellik sağladığı kullanım hassasiyetidir. Temel 
bir uzaktan kumanda içerisinde sağ sol, aşağı yukarı yönlerini sağlayan iki çubuk bulunmaktadır.  Her uzaktan 
kumandanın joystick’e benzeyen çubukları aynı kalitede değildir. Kafa karıştırıcı şekilde joysticklerin bağlı 
olduğu kutulara da gimbal denilmektedir. Mıknatıslı gimballer çok daha hassas olduğu için drone’u daha hassas 
şekilde kontrol etmek mümküdür. 

Diğer bir seçim ise sizin kullanım tarzınız ile alakalıdır. Bazı pilotlar başparmakları ile drone’u uçurmayı tercih 
ederler. Bu yüzden tepesi kalın, hatta baş parmağın kaymasını önleyen tırtıkları olan çubukları tercih ederler. 
Bazı pilotlar ise baş ve işaret parmakları ile birlikte çubuğu tutmayı, dolayısı ile ince başlı çubukları tercih ederler.

İkinci bir özellik kumandanın kaç kanallı olduğudur. Uzaktan kumanda üzerindeki her fonksiyon, bir frekansı 
temsil eder. Bir drone’u uçurabilmek için en az 4 kanal gereklidir: Aşağı/yukarı, ileri/geri, sağa/sola dönüş, 
sağa/sola yatış. En yaygın kumandalar 6 kanallıdır. Bir ekstra kanal uçuş modunu değiştirmek diğer ekstra kanal 
da drone’u çalıştırmak için kullanılır. Eğer uzaktan kumandanız daha komplike fonksiyonlar taşıyacaksa kanal 
sayısı artacaktır.

Ekstra frekanslar, özel fonksiyonu olan düğmeler için kullanılır. Bu düğmeler bazı otomatik komutları (takla 
atmak gibi), hız kontrollerini (vites gibi) veya fotoğraf çekme gibi faydalı yük kontrollerini sağlayabilmektedir. 
Gelişmiş drone’larda uzaktan kumanda üzerinde bulunan ekranda temel performans bilgileri (pil ömrü, hız gibi) 
gösterilmektedir. 
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Uzaktan kumandalar da elektrik ile çalışır. Uzaktan kumanda seçerken pilinin ne kadar dayanacağına 
bakılmalıdır. Eğer uzaktan kumandanızın pili drone’unuzdan önce bitecekse drone’unuzun ne kadar uzun 
süre havada kaldığının bir anlamı olmayacaktır. Aslında bir uzaktan kumanda kendi içerisinde fazla enerji 
tüketmez. En fazla enerjiyi sinyalini drone’a ulaştırmak için harcar. Bu yüzden yüksek frekanslarda çalışan 
uzaktan kumandaların pili de doğal olarak daha hızlı bitecektir.

Uzaktan kumandanızın drone’unuzu ne kadar uzaktan kontrol edebildiği aynı zamanda kumanda üzerindeki 
verici ve drone üzerindeki alıcı ile de ilgilidir. Alıcı ve vericinizin aynı protokol üzerinden iletişim kurduğunu 
kontrol etmek gerekebilir. Bazen aynı marka  alıcılar ve vericiler arasında dahi protokol farkı görülebilmektedir.
Telemetrik veri taşıyabilen alıcı ve vericiler daha büyük ve daha ağır olduğu için drone’unuza ekstra yük 
bindirecektir.

Uzaktan kumandaların üzerinde bulunan çubuklar farklı fonksiyonlara göre programlanabilir. Bir drone uzaktan 
kumandasının klasik olarak aşağıda görüleceği şekilde dört farklı modu vardır. Drone’u kullanmaya başlamadan 
önce ekranınızdan hangi modun seçili olduğuna bakıp sizin alışık olduğunuz, veya tecrübeli iseniz tercih 
ettiğiniz, moda getirildiğinden emin olunmalıdır. Aksi takdirde drone, istediğiniz işlevi yerine getirmeyecektir. 
Hangi modda drone uçurmak istediğiniz tamamen bir tercih meselesidir. Mod2 açık ara en popüler olmakla 
birlikte Mod1 ve Mod3 de sıkça kullanılmaktadır. 
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Başta vurgulandığı gibi gelişmiş bir uzaktan kumanda sadece drone’a bilgi göndermekle kalmaz, drone’dan 
telemetrik veri de alır. Bir kullanıcı, drone’dan pil, yükseklik seviyesi, koordinatlar ve video gibi canlı, gerçek 
zamanlı bilgiler almak isteyebilir. 

Telemetri için ekstra radyo frekansları gerekecektir ve bunlar yüksek veri taşıyabilme yeteneğine sahip frekanslar 
olmak zorundadırlar. Bu yüzden piyasada bulunan çoğu drone, günlük hayatımızın vazgeçilmez parçası 
haline gelen wi-fi frekanslarını kullanırlar. Hatta birçok drone, artık direkt cep telefonlarındaki ve tabletlerdeki 
uygulamalar tarafından da desteklenmekte ve bu cihazlar birer bilgi ekranı olarak kullanılabilmektedir.

Telemetri için gereken temel bilgiler, uçuş kontrol kartı üzerinde veya faydalı yükte toplanır. Gelişmiş uçuş kontrol 
kartları, ek bir karta gerek kalmadan telemetri fonksiyonları ile birlikte satılmaktadır. Hobi amaçlı kullanılan 
500 gr altındaki drone’ların üzerindeki kategorilerde yer alan hemen tüm drone’larda artık telemetri desteği 
bulunmaktadır.  
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Uzaktan kumanda ve iletişim konusunda son değinmemiz gereken nokta, farklı drone kontrol etme yöntemleridir. 
Temel olarak iki yöntem vardır: 

Eğer uçuş sırasınca drone’u çıplak gözünüz ile takip ediyorsanız buna VLOS (visual line of sight-görüş hattı) 
uçuşu denir. Genelde 500 metre çapında engelsiz bir alanda ve 100 metreden daha alçak temiz bir havada uçuş 
yapıyorsanız, drone’u gözünüz ile takip edebilirsiniz.

EVLOS ise extended visual line of sight, yani geliştirilmiş görüş hattı uçuşunun kısaltılmışıdır. VLOS ile temel olarak 
aynıdır. Sadece birden çok kişi veya drone’u denetleyecek ek cihazların eklenmesi sayesinde en azından teorik 
olarak tüm dünyayı drone ile dolaşabilirsiniz ama gidilecek her noktaya bir gözlemci eklemeniz gerekecektir ve 
bu da pratik değildir.

500 metreden uzağa veya 100 metreden yukarı yapılacak uçuşlarda veya uçuş yapılacak alanda drone’un görüş 
hattı dışına çıkmasına sebep olacak engeller bulunuyorsa, o zaman BLOS (veya BVLOS, beyond visual line of 
sight, görüş hattı ötesi) uçuş yapmanız gerekecektir.

BLOS uçuşu, epeyce tecrübe gerektirir. Eğer drone’unuzun görüş hattınızdan çıkacağı şekilde uçuş yapacaksanız 
mutlaka bir simülatörde kendinizi rahat hissedene kadar pratik yapmanızda fayda vardır. Ayrıca kullandığınız 
drone’un fonksiyonlarını çok iyi bilmeniz gerekecektir. Bu yüzden önce görüş hattınızda kalacak şekilde biraz 
deneme uçuşu yapmak da faydalı olacaktır. 

FPV (first person view, birinci şahıs görüşü), drone’u görüş hattı dışında bir ekran yardımı ile uçurma teknolojisine 
verilen addır. Drone’u bir sanayi devrimi haline getiren temel özelliğinin FPV olduğu söylenebilir. Dünyanın 
herhangi bir yerinden bir drone pilotu, başka bir yerindeki drone’u rahatlıkla uçurabilir ve tüm fonksiyonlarını 
kullandırabilir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi FPV (bir BLOS uçuş tekniği olarak) oldukça fazla pratik eğitim 
gerektirmektedir. FPV uçuşu iki boyutlu bir ekran üzerinden yapılabileceği gibi takılacak bir FPV gözlüğü ile de 
yapılabilir. 
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f. Yön Bulma Sistemleri, GPS ve Yükseklik Ölçer (Altimetre)

Havacılık için şüphesiz en önemli konulardan bir tanesi yönünüzü bulmaktır. Havada yön bulma, karadan 
veya denizden çok farklılık göstermektedir. Her şeyden önce uçuş sırasında yapılan hesaplamalar 3 
boyutludur. Uzaktan kumandalı drone’larda pilot drone’un içinde olmadığı için yönün doğru hesaplanması, 
drone’un nerede olduğunun tam bilinmesi daha da önemli hale gelmektedir.

Dünya genelinde yön bulmak için ABD Savunma Merkezi tarafından 1980’lerde geliştirilen ve 1990’larda 
tüm dünyanın kullanımına ücretsiz olarak açılan GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi/Global Positioning 
System) kullanılmaktadır. GPS’e alternatif olarak Ruslar GLONASS adlı sistemi geliştirmişlerdir. Avrupa 
Birliği’nin, Japonların da geliştirdiği uydu sistemleri vardır ve İHA seçerken olabildiği kadar fazla yön 
bulma sistemini kullanan modeller tercih edilmelidir. GPS her zaman arzu edildiği kadar hassas sonuç 
vermeyebilir. Birden çok yön bulma sistemi kullanan drone’lar daha hassas ve güvenilir sonuçlar verecektir. 
DJI Phantom gibi gelişmiş drone’lar, hem GPS hem de GLONASS kullanmaktadır.

Tüm bu yön bulma sistemleri aynı mantıkta çalıştığı için en fazla kullanılan GPS üzerinden anlatım yapılacaktır. 
GPS, dünya yörüngesinde bulunan birçok uydudan oluşmaktadır. Bu sistemin tüm dünya yüzeyini 
kapsayabilmesi için içerisinde en az 24 uydu bulunmalıdır. Bu rakam 30’un üzerine kadar çıkarılabilmektedir. 
2018 itibarı ile 31 adet GPS uydusu çalışır vaziyettedir. 20.000 km yükseklikte olan bu uydulardan her an 
için en az 3 tanesi, tercihen 4 tanesi dünya üzerindeki bir noktayı görmelidir. GPS üzerinden toplanan tüm 
bilgiler Colorado Springs’teki bir merkezde işlenir ve ABD Hava Kuvvetleri personeli tarafından gerekli 
düzeltmeler sistemde gerçek zamanlı olarak yapılır. Cep telefonlarınızda kullandığınız haritalar dahi GPS’ten 
faydalanmaktadırlar. 

GPS, nerede olduğunuzu trilaterasyon (yani bir üçgenin sadece kenar 
uzunluklarını hesaplayarak bu kenarların nerede kesiştiğini saptamak) 
yöntemi ile bilir. Her bir uydu, kendi altındaki daire şeklindeki bir alanı 
ölçümler. Her bir uydunun dairesi içerisinde nerede olduğunuzu biliyorsanız, 
tam olarak konumunuzu bulabiliyorsunuz demektir. Ama 3 uydu her zaman 
en sağlıklı sonucu vermeyeceğinden hassas konum almak için daha fazla 
uyduya ihtiyaç duyulacaktır.  
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Aynı cep telefonunda olan GPS özelliği drone’larda da bulunmaktadır. Bu sayede bir drone’unuzun nerede 
olduğunu sürekli takip etmek, belli uçuş ve yön bulma fonksiyonlarını drone’a tanımlayabilmek mümkündür.  

Drone’unuzun 3 boyutlu olarak dünyanın neresinde olduğunu belirlemek için bir de yükseklik bilgisine ihtiyacınız 
vardır. Bunu da altimetre adı verilen cihaz sağlar. Eski tip altimetreler bir barometre gibi çalışsa da modern 
drone’ların üzerinde LIDAR adı verilen ve drone’un altından zemine gönderdiği ışığın yansımasını ölçerek çalışan 
altimetreler vardır. Havacılıkta irtifa, uçan bir cismin deniz seviyesinden yüksekliğini belirtir. Ancak drone’lar için 
güvenlik sebebi ile daha önemli olan bilgi, zeminden ne kadar yüksekte olduğudur. 

GPS ve altimetre, drone’unuzun uçuş kartına bağlı sensörleridir. Uçuş kartı, verilen komutları uygularken bir 
taraftan da GPS’den ve altimetreden aldığı konum verilerini takip eder. Bu sayede drone’unuz birçok akıllı 
fonksiyona sahip olur. Örneğin drone’unuzun aynı noktada asılı kalabilmesi, arıza anında kalktığı noktaya geri 
dönebilmesi, hatta otonom uçuş yapabilmesi GPS ve altimetre sayesindedir.

Otonom uçuş yeteneği hızla gelişen bir teknolojidir. GPS ile drone’unuzun rotasını planlayabilir ve uçuş 
sonrasında rota bilgilerini alabilirsiniz. Hatta GPS sayesinde oyalanma (loiter) modu ile drone’un uzaktan 
kumandasını serbest bıraktığınızda drone’un bulunduğu noktada asılı kalmasını sağlayabilirsiniz.

GPS, kullanımı çok kolay bir teknoloji olmak ile birlikte yüzde yüz güvenilir değildir. 3 ila 10 metre arası sapmalara 
rastlanabilir. Ayrıca GPS, her zaman uçuş sırasında karşılaşacağınız engelleri doğru göstermeyebilir. Eğer gelişmiş 
çarpışma önleme sisteminiz yoksa sadece GPS’e güvenerek rota belirlemek tavsiye edilmemektedir.

GPS ile bir rota belirleyecekseniz, kendinize waypoint adı verilen noktaları haritada belirlemeniz gerekecektir. Bu 
waypoint’leri çapını belirlediğiniz hayalî küreler olarak düşünebilirsiniz. GPS teknolojisinin hata payından dolayı 
drone’un bir noktaya değil hata payını da içine alan bir küreye ihtiyacı olacaktır. Ancak önemle belirtmek gerekir 
ki SHGM İHA Talimatnamesi uyarınca Türkiye’de (ve dünyanın bir çok ülkesinde) otopilot ile drone uçurmak 
yasal değildir. 

Yön bulma, uzaktan algılama ve harita okuma konuları oldukça fazla detay içerir ve bir drone’un fonksiyonları 
açısından belki de en önemli konulardır. Bu sebeple bunlar ile ilgili daha detaylı bilgiler, ileriki bölümlerde 
paylaşılacaktır. Şu aşamda bilmeniz gereken temel konu, bir drone’un dünya üzerinde nerede olduğunu bilmesi 
için GPS ve altimetre adı verilen sensörlerden yararlandığıdır.
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g. Stabilizasyon, Gyro ve Çarpışma Önleme Sistemleri

Bir drone için önemli özelliklerden biri uçuşun akıcı olmasıdır. Özellikle tercih edilen bir husus, drone’un havada 
asılı kalabilme yeteneğidir. Bunlar aerodinamik olarak çok kolay işler değillerdir çünkü hem drone tasarımı 
mükemmel olmalıdır (yukarıda belirtilen pervane tercihinden kullanılan malzeme kalitesine kadar), hem de 
hava şartları değerlendirmeye alınmak zorundadır. Drone’un bu özelliklerinin de ötesinde pilotun el ayarının 
insan üstü kabul edilebilecek bir hassasiyette olması gerekir. Bir quadcopter’da dört pervane arasındaki 
rotasyon dengesinin sağlanması, çok yetenekli bir pilotun dahi aylar belki yıllarca pratik yapması sayesinde elde 
edebileceği bir beceridir. Bu yüzden drone’lar, havada stabil kalabilmesi için farklı sensörler ile birlikte gelirler.

Gyro ve IMU (Initial Measurement Units) bileşeni, drone’un stabil uçuşunu ve uçuş boyunca olup biten her 
şeyin kaydedilmesi gibi önemli görevleri yerine getirirler. Drone’ların içerisinde gyro adı verilen ve drone’un 
havadaki dengesini denetleyen cihazlar vardır. Gyro stabilizisyonu, drone’a havada rahat uçabildiğini işaret 
etmektedir. Aynı gyro teknolojisi cep telefonlarında da bulunur ve örneğin telefonu tutuş yönünüze göre ekranı 
size döndürür. 

IMU adı verilen devre, gyro ile iletişim halindedir ve içindeki akselerometreler ile sürekli olarak drone’unuzun ne 
yöne doğru ivme kazandığını ölçer. Drone devamlı hareket halindedir. Ayrıca drone’un üzerinde rüzgar ve yer 
çekimi gibi iten veya çeken etkili başka güçler vardır. IMU’dan gelen ivme bilgisi, yer çekimi kuvveti de hesaba 
katılarak uçuş kartı tarafından işlenir. GPS’den gelen konum bilgisi de eklendiğinde sizin drone’unuza verdiğiniz 
bir komut harfiyen uygulanır.

Drone’unuzda zaman zaman gyro ile birlikte IMU’yu kalibre etmek gerekecektir. Bu işlemi kolaylaştırmak için 
gelişmiş özelliklere sahip drone’lar magnetometre (manyetik alan ölçer) ile birlikte gelirler. 

Bir gyro’nun esas olarak sadece 3 ekseni vardır. Ancak gelişmiş drone’ların teknik özelliklerinde 6 eksenli 
gyro kelimesi geçmektedir. Burada aslında kastedilen, gyro’nun 3 adet yön ekseni, 3 adet de akselerometresi 
olduğudur. 6 eksenli gyro, drone’un havada asılı kalabilmesi için önemlidir.

Gelişmiş drone’larda ayrıca çarpışmayı önleyici elektronik sistemler de vardır. Bu sistemler engel tespit ve 
engel önleme olarak iki farklı sensör grubuna ayrılmaktadırlar. Bir drone ne kadar çok yönde ölçüm yapıp önce 
engelleri tespit ediyor ve ardından da önlemek için rota belirleyebiliyorsa o kadar daha güvenlidir. Çarpışma 
önleme sistemine sahip drone’ların sigorta maliyetlerinin de daha düşük olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Engel önleme için drone’lar stereo görüntü alma, ultrason, LIDAR, kızılötesi gibi farklı sensörler 
kullanabilmektedirler. Bu sensörler bir algoritmaya bağlı olarak bilgi toplamakta ve sürekli işlemektedirler. En 
gelişmiş engel tanıma sistemi olarak SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) adı verilen sistemler kabul 
edilmektedir. SLAM’li drone’lar, gerçek zamanlı olarak çevresini incelemekte ve haritasını çıkarmaktadırlar.  
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h. Faydalı Yük ve Diğer Yükler

Drone’lar teknik özellikleri yanında kalkış ağırlıklarına göre de klasmanlara ayrılırlar. Kalkış ağırlığı belirlenirken 
drone’un özgül ağırlığı dışında taşıdığı yük de hesaba katılır. 

Drone’ların taşıdığı yük, normal ve faydalı yük olarak ikiye ayrılmaktadır. Normal yük, kargodur; yani drone’un 
bir yerden alıp başka bir yere taşıdığı yüktür. Faydalı yük ise drone’un havada çalışmasını destekleyici kamera, 
sensör, başlık, mühimmat gibi yüklerdir. 

Drone’un taşıdığı yük, pil ömründen aerodinamik yeteneğine kadar tüm uçuş prensiplerini etkilemektedir. 
Havacılıkta uçan taşıtın ağırlığı büyük önem arz etmektedir. Bu yüzdendir ki İHA pilot lisansları Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü tarafından kalkış ağırlığına göre klasifiye edilmektedir. Bir drone ne kadar ağır bir yük ile 
hareket ediyorsa kontrolü o kadar daha zor olacaktır. Herhangi bir yük taşımadan önce drone ile pratik yapmak 
ve sonra taşınacak yük miktarını kademeli olarak arttırmak önemlidir. Eğer drone ile sürekli aynı faydalı yük 
kullanılıyorsa, bu şekilde de bol bol pratik yapılması faydalı olacaktır.

Gelişmiş drone’lar sensörleri sayesinde çok daha kolay kontrol edilebildiği için bir drone’un ağırlığına göre 
gereken uçuş yeteneği gittikçe azalmaktadır. 1 kg’lık bir drone ile 20 kg’lık bir drone arasındaki uçuş farkını 
ağırlığından çok pervane düzeneği, üzerindeki sensörler gibi teknik konular belirlemektedir. Bu yüzden drone’lar 
hızlı şekilde ağırlıklarına göre değil fonksiyonlarına ve nasıl uçurulduklarına göre klasifiye edilmektedirler.

Faydalı yük, ya drone’un gövdesi içerisinde sabittir ya da gimbal adı verilen cihaz ile drone’a monte edilmektedir. 
Yapılacak işe göre faydalı yük ve gimbal tercihi yapmak gerekecektir. Faydalı yük, uçuracağınız drone’un 
fonksiyonlarını belirleyecektir. Örneğin çekim yapmak istiyorsanız kamera faydalı yük olur. Artık içinde 
defibrilatör taşıyan ve kalp krizi geçirmiş birisine acil müdahale şansı veren drone’lar bile imal edilmektedir. 

Dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus, drone’a eklediğiniz yükün uçuş süresini ne kadar değiştirdiğidir. 
Birçok drone üreticisi, satış sırasında belirtilen uçuş sürelerini sadece drone’un ağırlığı ile hesaplamaktadırlar ve 
faydalı yük dahi olsa hesaba katmamaktadırlar. Bu yüzden yeni bir drone aldığınızda veya drone’un üzerindeki 
yükün müktarını değiştirdiğinizde mutlaka önce bir uçuş zamanınızı test etmeniz gerekecektir. Aksi takdirde 
havada pilinizin biterek drone’un düşmesi riskini taşırsınız. 
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i. Kameralar

İHA’ların günümüzde en sık kullanıldığı işler havadan görüntüleme ve uzaktan algılamadır. Yakın geçmişe kadar 
havadan yapılan çekim işlerinde, pahalı ve erişilmesi zor olan uçak ve uydu sistemleri kullanılmıştır. İHA’ların 
devreye girmesi ile bu işler hızlı, kaliteli ve daha düşük bütçeler içerisinde yapılabilir bir hale gelmiştir. 

Kameralar, geniş tanımı ile elektromanyetik spektrum aracılığı ile yani gözümüz ile gördüğümüz ve görmediğimiz 
tüm ışınları kullanarak görüntü almamızı sağlayan sistemlerdir. 

En temel kamera çeşidi, “Spektral Kamera” veya “RGB Kamera” olarak da adlandırılan, insan gözünün 
görebildiği ışık dalgalarına duyarlı olan kamera çeşitleridir. Fotoğraf ve film çekmek için kullandığımız kameralar 
bu sınıfa girmektedirler. Bu tip kameralar, kırmızı, mavi ve yeşil ışık dalgalarını yakalamaktadırlar. İHA’lara monte 
edildiklerinde çok amaçlı ve yüksek kalitede video ve fotoğraf çekimi yapmamıza olanak sağlamaktadırlar. 
Spektral kameralar ile yapılan çekimler aynı zamanda haritalama amacı ile de kullanılarak tarımden madenciliğe 
birçok farklı sektörde de faydalı olmaktadırlar.

Multispektral (Kızılötesine Yakın/NIR) kameralar, normal kameraların modifiye edilmiş halleridir. Bu kameralar, 
çok daha geniş bir dalga bandından bilgi toplamaktadır. Bu yüzden de daha hassas ve daha yüksek performanslı 
görüntü alma yeteneğine sahiptirler. Multispektral kameralar, gözle görünür ışık dalgalarının dışında kalan 
dalga boylarını da görebildiği için gün ışığı olmayan ortamlarda da kullanılabilirler. Bu kameralar ile yapılan 
çekimler, görüntüsü alınan cisimlerin ihtiva ettiği radyasyonu da kayda alır. Tarım uygulamalarında sık kullanılan 
multispektral kameralar ile bir ürünün olgunluğu veya hastalık durumu ölçülebilir.

Termal kameralar, kızılötesi adı verilen aralıkta nesnelerin sıcaklığından kaynaklı radyasyonu ölçerek 
görüntüleme yapma yeteneğine sahiptirler. Bu yüzden ana kullanım alanları gece karanlıkta yapılan çekimlerdir. 
Ama bununla kısıtlı kalmayarak gündüz yapılan çekimlerde de, örneğin bir arama kurtarma çalışması sırasında, 
termal kameralar kullanılarak cisimlerin tepiti yapılabilir.

Hiperspektral kameralar, çok gelişmiş multispekral kameralardır. Arzu edilen dalga boyuna göre ayarlanabilirler. 
Temel kullanım amaçları, elde edilen görüntü içerisinde her bir pikselin komple spektrumunu kayıt altına 
almaktır. Bu sayede çok yüksek dalga boyu çözünürlüğü elde edilmektedir.

Kameraların haricinde yine görüntü almaya yarayan farklı sensör teknolojileri bulunmaktadır. Bunların en sık 
kullanılanlarından bir tanesi LIDAR adı verilen teknolojidir. Üzerine LIDAR takılan İHA, bulunduğu irtifadan yere 
doğru laser ışınları göndererek üzerinde uçtuğu alanı tarayabilmekedir. LIDAR ile yapılan uzaktan algılama 
çalışmalarında bir fotoğraf değil nokta bulutu adı verilen bir tarama görüntüsü elde edilir. LIDAR’ın en büyük 
özelliği, yapılan çalışmada istenilen neticeye göre farklı frekansların kullanılması sonucu normal kameralar ile 
görüntülenemeyen noktalara erişilebilmesidir. Örneğin bir ormanı LIDAR ile taradığınız zaman ağaçların altında 
kalan, hatta yere dökülen yaprakların dahi altında bulunan toprağı hedefleyebilir ve üzerindeki kalabalıktan 
ayrıştırılmış şekilde toprak zemini haritalayabilirsiniz.
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Bir İHA kullanıcısına kamera seçimi yaparken şu hususlara dikkat etmesi tavsiye edilebilir:

Öncelikle görüntü alacağınız alanın ve nesnelerin özelliklerini ve gerekliliklerini gözden geçirmeniz faydalı 
olacaktır. Tarım arazileri, ormanlık alanlar, şehirler, binalar, enerji nakil hatları, tarihi yapılan hep farklı 
özelliklere sahiptirler. Eğer amacınız sadece fotoğraf veya video görüntüsü almak ise o zaman normal, yani 
spektral kameralar işinizi görecektir. Daha karmaşık bir analiz yapmaak durumundaysanız, örneğin bir tarlanın 
sulanmadan önce NDWI adı verilen su farkı endeksini ölçmek ve hassas sulama yapabilmek için bilgi toplamak 
istiyorsanız multisprektral kameraya ihtiyacınız olacaktır.

Kameralar farklı boyutlarda gelmektedirler. İhtiyacınız olan kameranın büyüklüğüne göre bir İHA tercih etmeniz 
gerekecektir. Günümüzde 4K film çekme yeteneğine sahip kameralar oldukça küçük ve birkaç yüz gram ağırlığa 
sahip oldukları için İHA0 kategorisindeki İHA’lara kolaylıkla monte edilebilmektedirler. Multispektral ve termal 
kameraların da düşük çözünürlüklü olanları İHA0’lar ile kullanılabilmektedir. Ancak çüzünürlük ihtiyacı arttıkça 
kameraların ebadı da büyüdüğü için daha büyük İHA1’lere ihtiyacınız olacaktır.

İHA seçimi sırasında tek kıstas kameranın büyüklüğü değildir. Çekim yapacağınız alanın büyüklüğü, direkt 
olarak havada kalmanız gereken süreyi de belirleyecektir. Eğer büyük olmayan bir alanda çalışıyorsanız ve 
İHA’nız sizden çok fazla uzaklaşmayacaksa döner kanatlı İHA’lar işinizi görecektir. Ancak geniş bir alanda 
çalışmanız gerekecekse o zaman sabit kanatlı İHA’lara ihtiyacınız olacaktır. Sabit kanatlı İHA’lar illa İHA2 ve İHA3 
kategorilerinde olmak zorunda değillerdir. İHA1 kategorisinde olan bir çok sabit kanat modeli bulunmaktadır. 
Ancak bu İHA’ların fiyatı oldukça yüksektir ve uçurmak için döner kanatlı İHA’lardan çok daha fazla pratiğe 
ihtiyacınız olacaktır.

Spektral bir kameranın odak uzaklığı önemli bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Odak uzaklığı, objektife 
gelen ve belirli bir merkezde toplanan ışığın toplanma noktası ve sensörü arasındaki mesafeye denmektedir. 
Kapalı alanlarda veya daha çok yakın plan çekim yapmak için kullanacağınız kameralarda küçük odak uzaklığına 
sahip kameraları kullanmanız, daha geniş bir alanı çekebilmenize yarayacaktır. Haritalama gibi uzak plandan 
yapılacak çekim işlerinde büyük odak uzaklığına sahip lensli kameralar tavsiye edilmektedir.

Objektif hızı, kameranızın diyaframının hızıdır. Kameranız ile çekim yaparken lensten içeri ne kadar fazla ışık 
girmesine izin verirseniz yaptığınız çekim o kadar aydınlık olacaktır ve detay içerecektir. Ancak hareket halinde 
olan cisimleri fotoğraflıyorsanız, bu cisimler fotoğrafta flu çıkacaktır. Optimum objektif hızı ayarlamak üst düzey 
deneyim gerektiren bir iştir. Bu yüzden İHA’nız ile çekim yaparken kameranızın otomatik ayarlarda olması 
tavsiye edilmektedir. Odaklama modunun sonsuzda olacak şekilde ayarlanması ile de daima çekimlerinizin net 
olması sağlanacaktır.



87H AUMTİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABI

j. İniş/Kalkış ve Kurtarma Parçaları

Bu bölümde incelediğimiz iHA’şlar bulundukları yerden direkt kalkabildikleri için uçaklarda olduğu gibi 
karmaşık iniş kalkış takımlarına ihtiyaç duymamaktadırlar. Eğer bir yük taşımıyorlarsa, gövdeleri üzerine dahi 
iniş yapabilme yeteneğine sahiptirler. İniş ve kalkış parçaları İHA’ya ağırlık yüklediği için tercih edilmemektedir. 
Ancak istisnai durumlar da vardır. Örneğin yüksek çözünürlükte profesyonel çekim yapılan İHA’ların kameraları 
gövdenin altına monte edildiğinde, ayakları görüşü engelleyebilmektedir. Bu durumda iniş ve kalkış parçaları 
açılıp kapanan şekilde oldukça karmaşık da olabilmektedir. İniş kalkış takımlarına için hangi durumlarda ihtiyaç 
duyulacağını tespit etmek önemli olacaktır. 

Sabit takımlar ayak şeklindedirler ve ana gövdeye monte edilmektedirler. Drone’un iniş ağırlığını hesaplayarak 
ne kadar kalın sabit takımlara ihtiyaç duyulacağı öğrenilmektedir. Açılıp kapanan iniş takımları hem pahalıdır 
hem de drone’a ciddi bir ağırlık eklemektedir. Ancak çok gelişmiş model drone’larda bulunmaktadırlar. Açılıp 
kapanan iniş takımları tercih etmek için kullandığınız drone ile ya çok zorlu hava veya zemin şartlarında çalışıyor 
olmanız gerekmektedir, ya da kullandığınız gimbal mutlaka bir iniş takımı kullanımını zorunlu kılmalıdır. 

Yine çok gelişmiş drone’larda düşme sonucu oluşacak hasarı engellemek için kurtarma sistemleri kullanılmaktadır. 
Bu, herhangi bir sebepten drone düşüşe geçtiğinde otomatik devreye girerek drone’un düşüşte alacağı hasarı 
önleyecek bir paraşüt düzeneği olabilmektedir. GPS’li drone’larda acil durumlarda drone’un nasıl reaksiyon 
vermesi gerektiği, nereye inebileceği gibi fonksiyonları programlanabilmektedir.
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k. Drone Pilotu
Aracınızın ismi her ne kadar insansız hava aracı olsa da yukarıda sayılan tüm parçaların belki de en önemlisinin 
insan faktörü olduğunu sıklıkla vurgulamak gerekmektedir. Bir drone, insan olmadan tasarlanamaz, 
programlanamaz, uçurulamaz. Normal uçaklardan temel farklılık, bu insanın drone’un içerisinde olmak 
zorunluluğu olmamasıdır. Yine de bir drone pilotu, drone’un içindeymiş gibi bilgi ile donanmış olmalı ve gerekli 
tüm prosedürleri dikkat ile takip etmeli, acil durumlarda ne yapabileceğini iyi bilmelidir çünkü drone’un uçuşun 
tüm sorumluluğunu tek başına taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki bir drone ne kadar gelişmiş olursa olsun, en fazla kullanıcısı kadar kalitelidir. Çok pahalı bir 
drone kullanmak, aynı çok kaliteli bir tenis raketinin sizi daha iyi bir tenisçi yapmayacağı gibi, sizi daha iyi bir 
drone pilotu yapmayacaktır. Bu yüzden bir drone pilotu, kendi bilgi seviyesine göre ideal drone’u seçmelidir. 
Uçuş tecrübesi ve mekatronik bilgisi zayıf bir drone pilotunun aynı anda çok fazla fonksiyonu olan bir drone’u 
kontrol etmeye çalışması beraberinde ciddi tehlikeler getirebilir. Gelişmiş drone’lar, artan fonksiyonları ile birlikte 
kıymetli otopilot mekanizmaları ve drone’u daha rahat uçuracak teknolojiler ekleyerek drone pilotu üzerindeki 
yükü hafifletecektir ancak bu teknolojiler hiçbir şekilde tecrübenin yerine geçemez.

Drone pilotu olarak sizi ilgilendiren diğer bir konu da drone’un uçuşu sırasında taşıdığınız yasal sorumluluktur. 
Dünyanın her yerinde drone pilotları, drone’larının yaptıkları her şeyden kişisel olarak sorumludurlar. Uçan bir 
cismi kontrol etmek, beraberinde bu sorumluluğu getirmektedir.

Bir drone pilotu olarak nasıl sorumlu uçuşlar yapacağınıza ilişkin detaylı bilgiler, ileriki bölümlerde detaylı olarak 
paylaşılacaktır.
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Drone uçurmak gözüktüğü kadar kolay bir iş değildir. Hobi olarak boş bir alanda drone uçurmak ve bir görevi 
yerine getirmek için karmaşık ve kalabalık bir ortamda drone uçurmak arasında büyük fark bulunmaktadır. 

Bu kitapta ve aldığınız teorik derslerde öğrendiğiniz bilgiler, drone’unuzun fonksiyonlarını size tanıtmak 
amaçlıdır. Bu eğitimlerin temel amacı, drone kullanımı sırasında doğru tercihleri yapmanıza yardımcı olmaktır. 
Ancak günün sonunda ne kadar iyi drone uçurabildiğinizi harcadığınız uçuş saati belirleyecektir. 

Her işte olduğu gibi tekrarlar üzerinden pratik egzersizler, drone üzerindeki kontrolünüzü önemli ölçüde 
geliştirecektir. Kaliteli drone’ları uçurmak daha kolaydır ancak bunlar deneme/yanılma ile öğrenmek için  
oldukça pahalı cihazlardır. Tecrübesiz iseniz otopilot fonksiyonları zayıf olan ucuz bir drone ile yapacağınız pratik 
de zorluk seviyesi nedeniyle çok verimli olmayacaktır. Normal bir araba kullanmak ile yüksek performanslı 
bir yarış arabası kullanmak arasında dağlar kadar fark olduğu gibi drone’ların da aralarında önemli kullanım 
farklılıkları bulunmaktadır. Bu yüzden en tecrübeli drone yarışı pilotları dahi zamanlarının çoğunu simülatörlerde 
geçirmektedirler.

Pahalı drone’lar ile boş alanlarda pratik yapmak dahi risklidir. Her ne kadar üzerindeki sensörler size bir güven 
hissi verse de olası bir arızanın veya yapılan bir hatanın yaratacağı maddi hasarın telafisi olmayacaktır. Bu 
bölümde detaylı paylaştığımız gibi drone’ların çok fazla parçası vardır ve her ne kadar gövdesi sağlam olursa 
olsun düşme anında görülecek hasar, en hafifi ile yüksek tamirat masraflarına yol açabileceği gibi drone’u 
kullanılamaz hale dahi getirebilmektedir.

Günümüzde çok gerçekçi drone simülasyon programları ücretsiz veya cüzi ücretler karşılığında indirilebilmektedir. 
Simülatörler, gerçek drone uçuş deneyimini neredeyse aynen bilgisayarınıza taşımaktadır. Simülatörünüzden 
maksimum faydayı sağlamak için bir de uzaktan kumanda almanız tavsiye edilir. Hangi simülatörün sizin için 
daha faydalı olduğunu öğrenmek için Huma eğitmeniniz ile temasa geçmenizi rica ederiz.
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İHA BAKIM/ONARIMI
a. Temel Bakım/Onarım Prensipleri

İnsansız hava araçları alanında da tıpkı diğer ulaşım ve ulaştırma araçlarında olduğu gibi bakım ve onarım hayati 
önem taşımakta ve bu bakımlar, checklist, flight-log gibi kontrol dokümanlarının yardımıyla ciddi bir disiplin ve 
devamlılık çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bakım ve onarım hususları, resmî ve pratik çerçevede olmak 
üzere iki başlık altında değerlendirilecektir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nda 
bakım ve onarım gereklilikleri başlığı altında şu maddelere yer verilmiştir:

• İHA ve sistemlerinin bakım ve onarımlarının, üreticilerin yayımladığı el kitaplarına göre yapılmasından 
İHA pilotu sorumludur.

• Bakım ve onarımla ilgili eğitimleri üreticiden veya yetkili temsilcisinden ya da bakım eğitim 
kuruluşlarından tamamlayarak sertifikalandırılan kişiler tarafından söz konusu İHA ve sistemlerinin bakım ve 
onarımları yapılır.

• Bakım ve onarım faaliyetlerinin, tamir ve modifikasyonların, tasarımcı ve/veya imalatçı tarafından 
belirlenen standartlara ve usullere, yayımlanan el kitaplarına göre yapılmasından İHA pilotu sorumludur.

• Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında yapılan iş ve işlemler İHA işleticisi/sahibi/pilotu tarafından 
kayıt altına alınır ve 3 yıl boyunca saklanır.

• Bakım ve onarımda değiştirilen parça veya teçhizat, üreticinin stardartlarına göre belgelendirilir. 
Yenilenen parça veya teçhizatın satın alma evrakları İHA pilotu tarafından 3 yıl boyunca saklanır.

07
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İHA2 sınıfındaki İHA ve sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetleri için İHA1 sınıfındaki İHA’ya uygulanan kurallara 
ilave olarak aşağıdaki gereklilikler de aranır: 

•  Bakımda kullanılan alet ve ekipmanların test ve kalibrasyonları kurallara uygun yaptırılır. 

• Tasarımcı ve/veya imalatçı servis bültenleri ile Genel Müdürlük veya üreticinin otoritesi tarafından 
yayımlanan direktifler uygulanır. 

• Ömürlü parçalar takip edilerek zamanında değiştirilir. 

• İHA işleticisi/sahibi/pilotu, İHA’nın sürekli uçuşa elverişliliğini sağlamak için üreticinin ve/veya 
tasarımcının talimatlarına göre bir bakım programı oluşturur. 

• İHA3 sınıfındaki İHA ve sistemlerinin bakım ve onarım faaliyetleri, İHA2 sınıfındaki İHA’ya uygulanan 
kurallara ilave olarak aşağıdaki kurallara göre yürütülür: 

• Sözkonusu İHA ve sistemlerinin bakım ve onarımları, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen bir 
bakım kuruluşu tarafından yapılır. 

• Bakım onarım faaliyetlerinin üretici tarafından belirlenen standartlara ve usullere, yayımlanan el 
kitaplarına göre yapıldığı, bakım kuruluşu tarafından Bakım Çıkış Sertifikası düzenlenerek beyan edilir. 

• Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında yapılan işlemlere ait teknisyen, alet-ekipman, kullanılan 
parçalar ve benzeri tüm kayıtlar bakım kuruluşu ve İHA pilotu tarafından en az 3 yıl saklanır. 

• Burada belirtilen resmî usullerin ışığı altında, İHA kullanıcılarının da uçuş öncesi kontroller, uçuş sınrası 
kontroller ve dönemsel kontroller gibi periyotlarda uyguladıkları bakım ve onarım süreçleri mevcuttur. Bu 
süreçler, kullanım sırasına Uçuş Öncesi, Uçuş Sonrası ve Dönemsel Kontroller olarak sınıflandırılmaktadır.
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b. Uçuş Öncesi Kontroller

İHA’nızla yapacağınız bir uçuştan önce; uçuş operasyonunun kusursuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi adına 
bir kontrol listesi (checklist) oluşturmuş olmanız hayati önemi taşır. Zira bir İHA pilotu için emniyetli uçuş ve 
düzenli bakım, en önemli konuların başında gelir. Bununla birlikte operasyonu, aracınızı, ekipman, lisans ve 
itibarınızı riske etmemek için, olası bir tehlikeli durumdan sakındığınızdan tamamen emin olmanız gerekir. 
Checklist başlığı altında toplanabilecek bu tedbir zincirini, her uçuştan önce listeye uygun şekilde kontrol etmek, 
sorumlu bir İHA pilotu olarak operasyonel risklerinizi asgariye indirmekle kalmaz, olası bir olumsuz durum 
halinde ve sonrasında yapılacak kovuşturma süreçlerinde sizi sorumlu ve süratli kılarak, zaman ve masraftan 
tasarruf etmenizi sağlar.

Aşağıda detaylandıracağımız checklist usulleri, İHA operasyon süreçlerinde yaşanan ortak problemleri ve 
önleyici tedbirleri kapsayacak, bu bağlamda İHA pilotunun riski minimize etmesine yardımcı olacaktır.
 
Basit gibi görünse de unutulmamalıdır ki; son derece başarılı bir uçuş operasyonu ile korkunç şekilde sonlanmış 
bir operasyon arasındaki en önemli farkı check-list’lerin doğru olarak uygulanıp uygulanmadıklarıdır.
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Hava  Durumu ile İlgili Kontroller

Meteorolojik hareketler zaman zaman tahmin edilemez şekilde gelişip İHA operasyonları için son derece tehlikeli 
durumlar oluşturabilir. Bu yüzden uçuş öncesi kontrol şemalarında, hava durumu kapsamındaki konuları 
eklemek büyük önem arz eder. 

Özellikle yüksek irtifalarda, yerel rüzgar süratini ve bunun İHA üzerinde yaratacağı etkileri öngörmek önemlidir.

Basit bir kontrol olmakla birlikte, aynı nispette önemli olan meteorolojik kontrol hususlarında, İHA pilotunun 
operasyon alanı boyunca genel hava durumu ve görüş konularına titizlikle yaklaşması gerekir. 

Bulutlar, sis veya diğer çevresel faktörler, gerekli tedbirlerin alınmamış olması halinde ansızın belirerek 
operasyonları sekteye uğratabilir. Ani gelişen hava olayları ve yağışlar, drone sistemlerine, özellikle dışarıdan 
görülemeyen yapısal hasarlar, elektrik kaçağı gibi tehlikeli durumlar oluşturabilir. 

Yağış seviyelerini öngörmek, İHA pilotunun o gün içerisinde hâkim olacak meteorolojik durumlarla ilgili 
tahminlerini destekleyeceği gibi, operasyonlar süresince yaşanabilecek riskli durumlardan sakınmayı da 
kolaylaştıracaktır. 

İHA pilotu, hava durumu ile ilgili en sağlıklı tahmin ve öngörüsel bilgileri yerel sağlayıcılardan, veya insansız 
araçlar için geliştirilmiş bazı mobil uygulamalardan (örneğin UAV Forecast) temin edebilmektedir. Ayrıca en 
yakın havaalanını METAR / TAF verileri de bu konuda sağlıklı bilgi temin etmek için yeterli olacaktır.

İHA Pilotu, bu kontroller süresince şu soruları sormalıdır:
• Rüzgarın hızı kabul edilebilir seviyelerde mi?
•  Uçuş bölgesinde yağış bekleniyor mu?
• Uçuş bölgesinde görüş yeterli düzeyde mi?
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Uçuş Bilgileriyle İlgili Kontroller

Bir İHA pilotu, uçuş operasyonundan önce aşağıda belirtilen bilgileri yazılı olarak kayıt altına almalıdır:
• Pilotun Adı ve Soyadı
• İHA Tescil Numarası
• Uçuş Tarihi
• Uçuş Bölgesi
• İHA Model Adı
• İHA Model Numarası
• İHA ID Numarası (Serial)
• İHA Ağırlğı
• Uçuş Gerekçesi
• Uçuş Operasyonunun Yasaklı Bölgelere Giriş Gerektirip Gerektirmediği
• Uçuş Operasyonu Operasyonel İzinden Muaf mı?
• İHA Pilotunun Lisans Durumu
• Uçuş İzin Durumu
• Uçuş Sahası İzin Durumu

Pillerle İlgili Kontroller

Bir İHA Pilotu, uçuş operasyonu öncesinde İHA’nın pil ve enerji durumuyla ilgili kontrolleri gerçekleştirmekle 
yükümlüdür. Pilot bu kapsamda, İHA’nın ilgili yükle birlikte gerekli uçuşu gerçekleştirebilecek kadar enerji 
kaynağına sahip olup olmadığını, pil seviyelerini kontrol etmek suretiyle tespit eder. Bu kontrol süreçlerinde, pil 
seviyesinin en az %75 seviyesinde olması, başarısız operasyon riskini azaltması açısından önerilmektedir. 

Pilot, kalkıştan hemen önce pillerin yerlerine doğru ve emniyetli bir biçimde yerleştirilip sabitlendiklerini de 
kontrol etmelidir.

İHA Pilotu, aynı kontrolleri İHA’nın yanı sıra kontrol kumandası ve pilleri üzerinde de gerçekleştirmelidir.

Bu kontroller kapsamında yapılması gerekenler, kısaca şu şekilde maddelenebilir:
• İHA’nın ve kontrol ünitesinin pilleri en az %75 seviyesinde dolu mu?
• İHA’nın ve kontrol ünitesinin yedek pilleri en az %75 seviyesinde dolu mu?
• İHA’nın ve kontrol ünitesinin pilleri, araç üzerindeki konumunda doğru, emniyetli bir   
biçimde sabitlendi mi?
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Yapısal Kontroller

İHA Pilotu, uçuş öncesinde aracın tüm parçalarını dikkatle inceleyerek, gözle görülür bir hasar olup olmadığını 
kontrol eder. Pilot, bu kontroller esnasında, özellikle pervaneler üzerinde sağlıklı bir kontrol yapabilmek için 
sistemin tamamen kapalı olduğundan emin olmalıdır. Unutulmamalıdır ki; İHA üzerinde oluşması muhtemel 
küçük hasarlar, kırık veya çatlaklar, tespit edilmemeleri halinde operasyon esnasında ciddi problemlere yol açıp 
operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasına ve zarara yol açabileceği gibi, mevcut hasarın büyümesine de yol 
açabilir. 

İHA Pilotu, bu kontroller esnasında bir hasar tespit ettiyse, bu hasar operasyona engel olmayacak kadar küçük 
de olsa not etmeli ve operasyon sonrasında gerekli tamir veya değişimin yapılmasını sağlamalıdır.

Yapısal kontroller esnasında kontrol edilmesi gereken parçalar şu şekilde listelenebilir:
• Şasi
• Pervaneler
• Motorlar
• Gimballer
• Sinyal Işıkları
• Vidalar
• GPS
• İniş Takımları
• Piller
• Elektronik Hız Kontrol Birimleri
• Pusula
• Kablolar
• Kamera
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Temizlikle İlgili Kontroller

İHA üzerinde veya çevresinde oluşan kir ve toz, beklenmedik bir biçimde aracınızın arızalanmasına veya hasar 
görmesine sebep olabilir. Bu bağlamda İHA pilotu, uçuş operasyonlarından önce aracın belli bölgelerinin kontrol 
ve temizliğinden sorumludur. Uçuş öncesinde İHA’nın pervaneleri sağlıklı bir şekilde çalışabilecek üzere temiz 
olmalı, İHA üzerindeki kamera lensleri ve koruyucular lekelere ve yabancı cisimlere karşı temiz tutulmalı, 
gösterge ışıkları da görülebilir seviyede olmalıdır. İHA Pilotu bu kontolleri yaparken, tüm sistemler kapalı 
konumda tutulmalıdır.

Temizlik ile ilgili kontroller hususunda şu parçaların temizliği dikkatlice incelenmelidir: 
• Pervaneler
• Kamera
• Gösterge Işıkları
• Motor Bloğu

Ayrıca aşağıdaki parçaların yerlerinde ve emniyetli oldukları bir kez daha kontrol edilir:
• Kamera
• Gimbal
• Pervaneler
• Hafıza Kartı
• Yük 

Kalibrasyonla İlgili Kontroller

İHA ile ilgili kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da tüm İHA sistemi içerisindeki yazılımların 
güncelliğidir. Güncel olmayan bir yazılım, uçuş operasyonunda beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bu 
güncellemeler, İHA’nın USB kanalıyla bilgisayara doğrudan bağlanması veya mobil uygulamalar üzerinden 
kablosuz internet yoluyla gerçekleştirilebilir. 

İHA pilotu, bu güncellemeleri kontrol ederken;
• İHA üzerindeki yazılımları ve
• İHA Kontrol Ünitesi (kumanda) üzerindeki yazılımları
denetleyerek güncel olup olmadıklarına bakar. İHA pilotu, uçuş operasyonu öncesinde aracın antenlerinin en 
doğru şekilde ayarlandığından emin olmalıdır. Sinyal gücü, uçuş operasyonu açısından son derece önem arz 
eder.

İHA pilotu, bu süreçte cihazın anten pozisyonunu ve sinyal kuvvetini kontrol ve test etmelidir.
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Kalibrasyon ile ilgili kontroller esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da İHA sisteminin tüm 
enstrümanlarının doğru şekilde çalışıp çalışmadıklarıdır. Herhangi bir fonksiyonun çalışmaması, insan veya 
ayarsızlık kaynaklı kazalara neden olabilir.
 
Pusula ve GPS, İHA’nın akıllı yön bulma sisteminin ana omurgasını oluşturan unsurlar olduğu için, İHA pilotu 
öncelikle bu modüllerin çalıştığından emin olmalıdır. Bu sensörlerin doğru şekilde çalışıp çalışmadıklarına dair 
yapılan denemeler, uçuş öncesi riski azaltmada önemli pay sahibidir. İHA Pilotu kontroller esnasında herhangi 
bir uyumsuzluk, senkronizasyon hatası gibi olumsuzlukla karşılaşırsa, mutlaka cihazı yeniden kalibre etmelidir. 

İHA Pilotu, kalibrasyonla ilgili kontrollerde şu maddelere dikkat etmelidir:
• İHA’nın pusula birimleri düzgün çalışıyor mu?
• GPS birimi düzgün çalışıyor mu?
• RTH (Return to Home/Eve Dönüş) sistemi düzgün çalışıyor mu?
• IMU (Inertial Measurement Unit/Otomatik Dengeleme Birimi) düzgün çalışıyor mu?

Pusula Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Özellikle lokasyon değişiklikleri sonrasında pusula ayarlarında değişiklikler meydana gelmiş olabilir. Bu 
bağlamda İHA pilotunun uçuş öncesi kontroller esnasında pusulayı da kontrol etmesi, kalibrasyona ihtiyaç 
duyulması halinde de gerekli işlemi gerçekleştirmesi gerekir. Bu işlem genelde İHA’nın bağlı bulunduğu mobil 
uygulama ile kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. İHA pilotunun burada dikkat etmesi gereken önemli bir nokta; 
bu ayarın cihazdan cihaza farklılık gösterebileceğinin farkında olarak modele göre spesifik olarak belirlenmiş 
ayarlar bütününe sadık kalınmasıdır. 
Bu model ayrımından bağımsız olarak, genel çerçevede bu kalibrasyon işleminden önce izlenmesi gereken 
adımlar şunlardır:
• Üzerinizdeki tüm metal gereçleri (yüzük, saat vb.) çıkarın
• İHA’nın pillerinin en az %75 oranında dolu olduğundan emin olun
• İHA’nızı stabil ve düz bir zemine koyun
• Kalibrasyon işlemini, ilgili modele uygun olacak şekilde gerçekleştirin 
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GPS Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Eğer Global Pozisyonlama Sisteminizin (GPS) koordinatları doğru verileri sunmuyorsa, bu bileşeni resetlemeniz 
gerekecektir. Bu aşama, aktif bir internet bağlantısı (kablolu veya kablosuz) gerektireceği için, bu işlemden önce 
bu bağlantının çalışıyor olduğundan emin olmanız gerekir. GPS, harici uydu sistemlerinden bilgi ve sinyal aldığı 
için, güvenli bir internet bağlantısı şarttır. 

Koordinatların resetlenmesinin hemen ardından cihazınızın GPS verilerinin doğru olup olmadığını bir kez daha 
kontrol edin. Bunun için gerekirse GPS destekli diğer cihazları veya Google Maps’i dahi kullanabilirsiniz. Bu 
bilgiler ışığında, GPS kalibrasyonu esnasında genellikle izlenecek bu yol, şu şekilde maddelenebilir:
• GPS koordinatlarınızı resetleyin,
• Yenilenen koordinatların doğruluğunu kontrol edin. 

Otomatik Denge Unitesi (IMU) Nasıl Kalibre Edilir?

İHA’nızın Otomatik Denge Ünitesi (IMU), hızölçer, gyro ve (bazen) manyetometre gibi birimlerin kombine 
edilmesiyle oluşturulan bir sistemdir ve bu sistem, çizgisel hızlanma ve açısal sürat gibi verileri ölçümleyerek 
İHA’nızın dengede kalmasını sağlar. 

IMU ünitesini kalibre etmek, içindeki birimlerin karmaşık yapılarına rağmen son derece kolaydır. Bu işlem, 
cihazın veya kontrol kumandasının içerisinde bulunan yazılım tarafından otomatik olarak yapılır. Kalibrasyon 
işleminden önce, İHA’nızın yeterli düzeyde şarj edildiğinden emin olmanız gerekir. 
Bu işlem süresince izlenecek adımlar şöyle listelenebilir:
• İHA’nızın pil seviyesinin en az %75 olduğundan emin olun,
• İHA’nızı düz ve temiz bir zemin üzerine yerleştirin,
• Kalibrasyon uygulamasını yazılım üzerinde tarif edildiği şekilde gerçekleştirin.

RTH Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

İHA’nızın içerisinde, gerekli durumlarda cihazın otomatik olarak eve dönüşünü gerçekleştiren, ‘Return to Home’ 
(Eve Dönüş) veya diğer bilinen ismi ile Failsafe Mode (Acil Durum Modülü) bulunmaktadır. Bu sistem, aracın 
gökyüzünde kaybolması, sinyal kaybı, pilin tükenme riski gibi durumlarda devreye girer ve GPS yardımıyla ‘ev’ 
olarak tanımladığı ilk kalkış noktasına geri döner. 

Bu açıdan, bu sistemin kontrolü ve çalışır durumda olması, İHA pilotu için son derece önemlidir. Sistem 
özelliklerine bağlı olarak kalibrasyon metodu farklılık gösterebilir; ancak kalkış noktasının ilgili kalkış alanında yer 
alan ve engel teşkil edebilecek tüm diğer nesnelerden daha yüksek bir yer olarak belirlenmesi gibi, uygulanması 
gereken kesin ve geçerli prensipler her İHA’da mevcuttur.
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Bu işlem esnasında birden fazla GPS uydusu ile kontrol gerçekleştirmek, işlemin güvenilirliği açısından önemli 

bir referanstır. 

İHA Pilotu, bu kalibrasyon esnasında şu adımları izler:
• Failsafe yükseliği, kalkış alanındaki en yüksek noktadan daha yukarıda olmalıdır.
• Failsafe koordinatları doğru bir biçimde girilmiş olmalıdır. 

Azami Uçuş İrtifası Nasıl Ayarlanır?

Failsafe kalibrasyonunun yanı sıra, İHA’nızın azami uçuş irtifası ayarlarını da yapmak, uçuş emniyeti ve sinyal 
alanı dışına çıkmama gibi açılardan bakıldığında önemlidir. 

Bu bağlamda İHA pilotu, aşağıdaki durumların geçerliliğinden sorumludur:
• Azami uçuş irtifanız, kontrol kumandanızın sinyal alanından fazla olmamalıdır.
• Azami uçuş irtifanız, yasal sınırlar çerçevesinde kalmalıdır.

Kalkışa Hazırlık

Tüm bu kontrollerin ardından kalkışa hazırsınız. Son olarak yapılması gereken, kalkış bölgesini dikkatlice 
incelemek ve İHA’nızı kalkış için en uygun yere konumlandırmak olacaktır. Bu bölgeyi seçerken bölgenin ve 
etrafının açık, temiz ve emniyetli olduğundan emin olunuz. 

İHA pilotu, kalkış öncesi şu hususlara dikkat etmelidir:
• İHA, kalkış zemininde sabitlenmelidir.
• Kalkış bölgesi ve çevresi, engel teşkil edebilecek herhangi bir şeyden temizlenmiş olmalıdır.
• İHA’nın dikey kalkışı esnasında ulaşacağı irtifalarda herhangi bir engel olmamalıdır.

Kalkıştan Sonra

Kalkışın hemen ardından, İHA’nızın durum ışıklarını kontrol edin. Herhangi bir ikaz, arıza veya aksilik olmamasına 
özen gösterin. Özellikle acil durumlarda yanan arıza ışıklarına dikkat edin.
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UÇUŞ OPERASYONU ÖNCESİ KONTROLLER
(Kutuları pdf içinde doldurup operasyon kitabı için kayıt edebilirsiniz)    TARİH: .../.../20....

Hava Durumu 

Meteorolojik raporlar inceledi 

Lokal rüzgâr durumu kontrol edildi 

Yağış durumu kontrol edildi

Görüş şartları kontrol edildi 

Uçuş Bilgileri 

Piller 

Operasyonla ilgili tüm bilgiler kayıt altına alındı 

Uçuş izinleri kontrol edildi 

Lisanslar kontrol edildi 

Kumanda ve araç pillerinde herhangi bir hasar veya arıza olup olmadığı kontrol 

edildi Pillerin doluluk seviyesinin %75’in üzerinde olduğu kontrol edildi  

Piller sabit ve emniyetli bir şekilde takıldi 

Araç Bilgileri 

Aracın tüm parça ve aksamlarının yerinde, çalışır ve emniyetli oldukları kontrol edildi. (Şasi, pervaneler, 
motorlar, gimballer, sinyal ışıkları, vidalar, GPS, iniş takımları, piller, elektronik hız kontrol birimleri, pusula, 
kablolar, kamera) 

Temizlik 

Aracın ilgili aksamının hijyenik durumu kontrol edildi.(Pervaneler, kamera, gösterge ışıkları, motor bloğu) 

Aracın ilgili parçalarının yerinde, emniyetli ve çalışır oldukları kontrol edildi. (Kamera, gimbal, pervaneler, 
hafıza kartı, yük) 

Kalibrasyon 

Operasyonla boyunca kullanılacak tüm sistemlerin emniyetli, sürekli ve senkronize bir biçimde çalışıp 
çalışmadıkları kontrol edildi. (İHA ve kumanda yazılımları, GPS, ESC, Pusula, RTH, IMU)  

Aracın tüm antenlerinin, anten konumlarının ve sinyal seviyelerinin uçuşa elverişli olup olmadıkları 
kontrol edildi.  

Kamera 

SD kartın takılı olup olmadığı kontrol edildi 

Kart hafızasında yer olup olmadığı kontrol edildi 

Görüntü sinyalinin seviyesi kontrol edildi 

Bakım ve Kaza Kiti 

Kaza kitinin mevcut ve tamam olduğu kontrol edidi (Bant ve yapıştırıcı, elektrik bandı, cırt-cırtlı kelepçe, 
yara bandı, yangın söndürücü, ilk yardım çantası) 

Bakım kitinin mevcut ve eksiksiz olduğu kontrol edildi (Yedek pervane, yedek vidalar, tornavida seti) 
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c. Uçuş Sonrası Kontroller

İHA’nızla gerçekleştireceğiniz bir uçuş operasyonunun sona ermesiyle birlikte izlenecek bir checklist prosedürü, 
cihazınızın, sistemlerin ve operasyonun güvenliği açısından en az uçuş öncesi checklist’i uygulamak kadar 
önemlidir. Bu prosedürle birlikte aracınızı uygun şekilde indirmek, pasif konuma getirmek ve bir takım 
ölçümlemeler yapmak suretiyle cihazınızın ve sonraki süreçte yapacağınız uçuşların daha emniyetli ve uzun 
ömürlü olmalarını sağlayabilirsiniz. 

Uçuş Kayıtlarının Tutulması

Bir İHA pilotu, tamamlanmış bir uçuş operasyonu sonrasında uçuşla ilgili bilgileri derleyip arşivleyerek sorumluluk 
ve enformasyon noktalarında şeffaflık sağlamalıdır. 

Uçuş operasyonları sonrasında kaydedilmesi gereken bilgiler şunlardır:
• Pilotun Adı ve Soyadı
• Pilot Lisans Numarası
• Uçuş Tarihi
• Uçuş Bölgesi
• İHA Model Ad
• İHA ID Numarası (Serial)
• İHA Ağırlığı
• Diğer Notlar
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İHA’nın Kapatılma İşlemleri

Uçuş operasyonunun ardından İHA’nızı uygun şekilde kapatmak, cihazın ömrü ve emniyeti açısından önemlidir. 
Uçuşunuzun hemen ardından ilk yapacağınız şey, araçla kumanda arasında oluşabilecek konfigürasyon 
sorunlarını engellemek adına aracın kontrol kumandasını kapatmaktır. 

Bu işlemin ardından, aşağıdaki checklist uygun şekilde, sırasıyla uygulanmalıdır.

a. Kumanda pilinizi tamamen kapatın
Kumandayı kapatmanızın ardından, kumanda pilini yerinden çıkartın ve emniyetli bir yere konumlandırın. Pile 
dokunurken dikkatli olun, zira pilde hasar veya arıza var ise, uçuş esnasında oluşabilecek yüksek ısı, size zarar 
verebilir.

b. Kumanda pilinizin soğumasını sağlayın
Kumanda pillerinizi sökmenizin hemen ardından ısı derecelerini kontrol edin ve güvenli mesafede, uygun şekilde 
konumlandırıldıklarından emin olun. Bu kontrollere rağmen herhangi bir ısı yükselmesi olmayan bataryalarınızı 
dahi soğuma işlemine elverişli ve emniyetli bir yerde tutmaya özen gösterin. 

LiPo pillerin ideal ısı dereceleri 15 santigrat derecedir. İHA’lar, bünyelerinde ısı ölçer barındırıyor olmaları 
açısından pil ısısını kontrol etmeniz konusunda size kolaylık sağlasalar da, kumanda pillerinde bu özellik yoktur. 
Bu sebeple, bu ısı ölçümünde harici bir ısıölçer kullanmanız gerekebilir. 

Eğer pillerinizde olağan dışı bir ısınma söz konusuysa bu pilleri yeniden kullanmayın ve ilk fırsatta yenileriyle 
değiştirin.

c. İHA’nızı kapatın
Kumanda ve kumanda pillerinizi kapatarak emniyetli hale getirdikten sonra yapmanız gereken şey, aracınızı 
aynı şekilde kapatarak emniyetini sağlamaktır. Cihazınızın doğru kapatılma usulleri, cihaz modeline göre farklılık 
gösterebilir. Bu bağlamda İHA’nızı aldıktan sonra kullanma kılavuzunu dikkatle inceleyip, burada belirtilen 
kapatma usullerine dikkat etmeniz önerilir.

Birçok İHA modelinde bu kapatma işlemi için basit bir açma/kapama düğmesi bulunur. Bu düğme genelde 
pil ünitesi veya gövde üzerinde yer alır. Bu düğmeyi kullanarak aracınızı tamamen kapatın ve tüm gösterge 
ışıklarının sönmesini bekleyin. 
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Özellikle DJI marka İHA’ların birçoğunda bu kapatma işlemi, kontrol kumandası üzerinde, joystick hareketleri 
ile gerçekleştirilir. Örneğin Phantom modelinde araç yere indikten sonra, sol joystick kolunun aşağıya doğru 
çekilip 3 saniye süresince çekili kalması halinde aracın motorları ve tüm faaliyeti durur. “Kombine Komut” 
olarak adlandırılan bir diğer joystick manevrası ise, acil bir durumda aracın motorlarını durdurup çalıştırmaya 
yaramaktadır. Ancak bu komut, uçuş esnasında kullanılması halinde aracın düşüp kaza yapmasına neden olabilir, 
bu bağlamda İHA pilotu, bu acil durum çağrısını doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde yapmalıdır.

Bu bilgiler ışığında, İHA’nızın kapatılma süreçleri şu şekilde maddelenebilir:

• İHA’nızın modeline göre açma/kapama düğmesi veya joystick kullanarak aracınızı kapatın
• Gösterge ışıklarının tamamen söndüğünden emin olun
• Pervanelerin tamamen durduğunu kontrol edin

DJI ve benzeri modellerde motorları durdurmak için ise iki yöntem mevcuttur:
• İlk yöntem olarak, aracınız yere indikten sonra sol joystick’i tamamen aşağı çekin ve üç saniye bekleyin. 
Motorlar üç saniyenin ardından duracaktır.
• Bir diğer yöntem olarak, aracınız yere indikten sonra sol joystick’i aşağıya doğru çekin ve aynı anda 
motorları çalıştırmak için kullanılan diğer Kombine Komut’u (aşağıda gösterildiği şekilde) kullanın. Motorlar 
tamamen duracaktır. Durmayı müteakiben, joystickleri bırakabilirsiniz.
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d. İHA’nızın pilini çıkarın
Motorların tamamen durması ve kapatma prosedürünün tamamlanmasının ardından, sıra İHA’nızın pillerini 
çıkarmaya gelmiştir. Pilleri araçtan çıkarın ve kumanda pillerinde olduğu gibi gerekli ısı kontrollerini gerçekleştirin. 

e. İHA’nızın pillerinin soğumasını sağlayın
Isı kontrollerinin ardından, İHA’nızın pillerini, uygun, açık ve emniyetli bir ortamda soğumaya bırakın. 

Şayet aşırı ısınma gibi bir durum söz konusuysa, ilgili pilleri bir daha kullanmayın ve yenisiyle değiştirin.

f. Motorların soğumasını sağlayın
Pillerin kontrol edilmesi ve sökülmesi aşamalarında olduğu gibi, bu noktada da aracınızın motor ve pervanelerinin 
ısısını kontrol etmeniz gerekir. İHA’nızın ve ilgili tüm sistemlere ait bileşenlerin ısı kontrolü, uçuş sonrası checklist 
prosedürünün önemli bir parçası ve rutini olarak kabul edilmeli ve bu kontrollerle tespit edilmiş tüm aksilikler, 
bir sonraki uçuştan önce tamir edilmelidir.

Motorlar, bir uçuş operasyonu sonrasında doğal olarak ısınmış olacaklardır. Ancak bu ısı, onlara dokunamayacağınız 
kadar yüksek olmamalıdır. Aracınızın üzerinde olağan dışı bir ağırlık yükü yoksa, sağlıklı çalışan motorların ısısı, 
normal koşullarda pillerin normal ısı değerlerinin üzerinde olmamalıdır. 

Motor ısısını kontrol ederken her zaman kabul edilebilir bir mesafede kalın ve aracın yük ağırlığı, uçuş uzunluğu, 
ortam sıcaklığı gibi değerleri de göz önünde bulunduraya özen gösterin. Bu tip harici etkenler, tıpkı piller gibi 
aracınızın motorlarında da fazla ısınmaya neden olabilir.

g. Gözlem
İHA’nız, son uçuş esnasında fark etmediğiniz şekilde dahi hasar görmüş olabilir. Bu bağlamda, aracınızın tüm 
parçalarını uçuş sonrasında olası bir hasar, kırık, çatlak gibi tehlikelere karşı kontrol etmeniz ve şayet hasar var 
ise tamirini gerçekleştirmeniz gerekir.



105H AUMTİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABI

Uçuş operasyonu sonrasında aşağıdaki parçaları tek tek kontrol edin ve herhangi bir hasar tespiti halinde, hangi 
parçanın hasarlı olduğunu not alarak tamirini sağlayın:

• Gövde ve Şasi
• Pervaneler
• Motorlar
• Gimballer
• Gösterge Işıkları
• Vidalar
• GPS
• İniş Takımları
• Piller
• Elektronik Hız Kontrolörü
• Pusula
• Kablolar
• Kamera

h. Temizlik
Uçuş operasyonu ve kapatma checklisti’nin uygulanmasının ardından, aracınızı temiz bir bezle temizlemeniz, 
uçuş esnasında oluşabilecek kirliliğin, aracınıza zarar vermesine engel olacaktır. Böcekler, sinekler gibi diğer 
organik materyaller, temizlenmemeleri halinde aracınıza zarar verebilir.

i. Sonraki uçuş operasyonuna hazırlık
Tüm kontrolleri gerçekleştirmenizin ardından, sırada aracınızı bir sonraki uçuş operasyonuna hazırlamak var. 
İHA’nızı saklamadan veya başka bir yere taşımadan önce üzerindeki yükleri ve hafızalanan bilgileri almanız 
önerilir. 

İHA pilotu, bu hazırlıklar esnasında şu soruları sorar:
• İHA’nın uçuş operasyonu sonrasında sökülmesi gereken bir yükü veya faydalı yükü var mı? Varsa   
 söküldü mü?

• Bir sonraki uçuş operasyonu öncesinde İHA’nın hafıza kartından alınması gereken bir bilgi var mı?
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UÇUŞ OPERASYONU SONRASI KONTROLLER
(Kutuları pdf içinde doldurup operasyon kitabı için kayıt edebilirsiniz)        TARİH: .../.../20....

Uçuş Kayıtları 

Uçuş operasyonuna ilişkin listelenmiş tüm bilgiler kayıt altına alındı. 

Kumanda Pili 

İHA 

Aracın kumandası tamamen kapatıldı  

Piller sökülür ve ısısı kontrol edildi        

Piller uygun ortamda soğutuldu 

Araç uygun biçimde kapatıldı

Motorların tamamen durdurduğundan emin olundu 

Motorlar 

Aracın motorları tamamen durduruldu 

Motorlarda herhangi bir hasar veya arıza oluşup oluşmadığı kontrol edildi 

Araç Pili 

Aracın tamamen durdurulup kapatılmasının ardından pili çıkarıldı 

Pil ısısının normal değerlerde olup olmadığı kontrol edildi 

Piller uygun ortamda soğutuldu 

Araç Kontrolü 

Araç uçuş esnasıda oluşabilecek hasar, arıza ve kirlilik durumlarına karşı genel bir kontrole tâbi tutuldu 

Tüm parçalar (gövde, pervaneler, motorlar, gimbal, gösterge ışıkları, vidalar, GPS, iniş takımları, piller, 
elektronik hız kontrolörü, pusula, kablolar, kamera) tek tek kontrol edildi

Temizlik 

Uçuş operasyonu esnasında araç üzerinde oluşabilecek kirlilik, buzlanma, nemlenme, yabancı maddeler, 
sinek, böcek gibi organik unsurlar kontrol edilerek gerekli temizlik sağlandı 

Sonraki Uçuşa Hazırlık 

Aracın üzerinde yer alan ve sökülmesi gereken yük var ise söküldü 

Aracın hafıza kartındaki gerekli bilgiler alındı 
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d. Dönemsel Kontroller ve Bakım

İHA Sistemleri, özellikle üst seviye profesyonel kullanım alanlarında ciddi ve önemli bakım ve onarım süreçlerine 
tabi sistemlerdir ve uçuş operasyon süreçleri boyunca her şeyin yolunda gitmesi açısından bu bakım ve 
onarımlar, belli checklist usullerine göre yapılmaktadır. 

Bu bölümde yer alan bilgiler, düzenli veya gerekli bakım ve onarım süreçleri boyunca İHA pilotunu drone 
tamiri konusunda aydınlatacak, aynı zamanda araçtan maksimum verim alınması konusunda da yardımcı görev 
üstlenecektir.

Temel Detayların Kaydedilmesi
Bakım ve onarım işleminin başlamasından hemen önce, ilgili tamiri gerektirecek süreç ve sorunlarla alakalı kesin 
bilgi ve tespitleri edinmek şarttır. 

Bu bağlamda bakımı gerçekleştirecek teknisyen, aşağıdaki bilgileri doldurur:
• Teknisyenin Adı/Soyadı,
• İHA Marka ve Modeli,
• İHA ID Numarası (Serial),
• Bakım ve Onarım Tarihi
• Diğer Bilgiler

Gerekli Tamiratın Deklare Edilmesi
Yukarıdaki bilgilerin doldurulmasının ardından, teknisyen veya bakımı yapan kimse, hangi parçaların ne tür bir 
bakım ve onarımdan geçeceğini açıkça deklare etmek durumundadır. Teknisyen, aşağıdaki parçaların her birini 
tek tek kontrol edip tespit ettiği hasar veya arızaları, parça adı belirterek raporlar:

• Gövde ve Şasi
• Pervaneler
• Motorlar
• Gimbal
• Gösterge Işıkları
• Vidalar
• GPS
• İniş Takımı
• Piller
• ESC
• Pusula
• Kablolar
• Kamera
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c. Gerekli Bakım ve Onarım Ekipmanınn Temini
Bakım ve onarım işlemine başlamadan önce, teknisyken bakım ve onarım için gerekli tüm malzeme ve 
ekipmanın temin edildiğini, checklist yardımıyla kontrol eder. Teknisyen, bu işlemler süresince kaliteli bakım ve 
onarım malzemesi kullanmaya özen göstermelidir. 

İHA bakım ve onarımında aşağıda belirtilen malzemeler kullanılır: 
• Tornavida (düz ve yıldız)
• Tornavida Seti
• Alyan Anahtarı
• Pense

Eğer kablolarla alakalı bir işlem yapılacaksa, lehim seti bulundurmak gerekecektir:
• Lehim Malzemesi
• Lehim Tablası
• Lehim Isıtıcı
• Lehim Kablosu
• Lehim Çözücü
• Kablo Kesici
• Kablo Kelepçesi

d. Tamir Prosedürünün Gözden Geçirilmesi
Bakım ve Onarım işlemine başlamadan önce, teknisyenin gözden geçirmesi ve kontrol etmesi gereken bazı 
hususlar vardır. İşlemin sağlıklı bir şekilde başlatılıp tamamlanabilmesi için, emniyet odaklı bu tedbirler şarttır.

Bu tedbirler şu şekilde sıralanabilir: 
• Tüm pillerin çıkarıldığından emin olun
• Pil haznelerinin işlem öncesinde tamamen soğuduğunu kontrol edin
• Elektronik bölümlere çıplak elle temas etmek yerine antistatik koruyucu ekipmanlar kullanın
• Her duruma karşı yanınızda mutlaka bir ilk yardım seti bulundurun
• Bakım ve onarım esnasında tüm bileşenlerin elektrik kaynağıyla olan bağlantısının kesildiğinden emin 

olun
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e. Gövde Tamiri
Gövde, bir İHA’nın en büyük ve belirgin parçasını oluşturur ve bu parçayı değiştirmek drone’unuzun modeline 
göre güç olabilir. Bir İHA’nın gövdesinin tamamen sökülmesi için, tüm diğer parçaların emniyetli bir şekilde 
sökülmüş olması gerekir. 

İHA Pilotu, gövdede değişim gerektiren bir hasar hasıl olması durumunda aşağıdaki adımları izleyerek aracın 
gövdesini sökebilir ve yeni bir gövde yerleştirebilir:

• İHA’nın pilini çıkarın
• Tüm pervaneleri sökün
• Sabit olmayan tüm bileşenleri gövdeden ayırın
• Tüm vidaları sökün
• Gövdenin alt kısmını kontrol ederek faydalı yük gibi ekstra eklentileri çıkarın
• Lehimle sabitlenmiş kablolar dışındaki tüm kabloları sökün
• Bileşenleri eski gövdeden ayırarak yenisine yerleştirin
• Yeni gövdenin kablo bağlantılarını yapın

f. Pervane Bakım ve Onarımı
İHA’nızın pervane ömrü kullanım durumuna ve üretim kalitesine göre farklılık göstermekle birlikte, bazılarının 
aylarca ve hatta yıllarca kullanıldıkları dahi görülmektedir. Birçok İHA ürünü, yedek pervaneleriyle birlikte gelir 
ve vakti geldiğinde bu pervaneleri değiştirmek, önemli bir noktadır.

Bu bakımın gerçekleştirilmesinden hemen önce tüm sistem kapatılmalı ve motorlar, herhangi bir güç ünitesine 
bağlı olmamalıdır. İzlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

• İHA Sistemini kapatın
• Pilleri çıkarın
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün

Bu işlemlerin ardından pervane bakım ve onarımı aşamasına geçilebilir. Teknisyen, pervanelerin durumunu 
gözlemleyerek tamir veya değişim kararını verir ve aşağıdaki maddeleri uygulayarak bakım onarım işlemini 
gerçekleştirir.

Burada unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta, pervanelerin pozisyonunun önemli bir detay olduğudur. 
Pervaneleri sökmeden önce İHA teknisyeni, mevcut pervanelerin hangi yöne doğru döndüğünü ve ne şekilde 
takıldıklarını gözlemlemeli ve yeni bileşenlerin de bu şekilde monte edildiğinden emin olmalıdır. Bu bilgiler, 
genelde pervane üzerinde şemalarla ifade edilmiştir. 

• Hasarlı pervaneleri sökün
• Pervanelerin mevcut yerleşim ve montaj durumlarını gözlemleyin
• Eski parçayı ikame edecek yeni parçayı hazırlayın
• Yeni pervaneyi monte edin

g. Motor Bakım ve Onarımı
İHA motorunun bakım, onarım veya değişimi ilk etapta göz korkutucu bir işlem gibi gözükse de oldukça düz 
ve sade bir işlemdir. Daha büyük gövdeli İHA’larda bu işlem, daha küçük veya kompakt cihazlara nazaran daha 
kolaydır, zira teknisyen için daha geniş ve rahat bir çalışma alanı mevcuttur. 

İHA teknisyeni, bu işlem esnasında motorların dönüş yönünü iyi gözlemlemelidir. Çok pervaneli İHA’larda bu 
işlemin ardından pervanelerin doğru yöne döneceği şekilde monte edilmiş olmalarından emin olunmalıdır. 

Aşağıda sıralanan checklist maddeleri uygulanır:
• İHA’yı tamamen kapalı konuma getirin.
• Pilleri sökün
• Tüm motorların tamamen durmuş olduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün
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Bu aşamada motorlara erişiminizi sağlamak maksadıyla aradaki diğer bileşenleri de sökebilirsiniz. Ancak bu 
işlemi yapmadan önce mevcut konfigürasyonu ve aracın fabrika ayarlarını gösteren dokümanları incelemenizi 
öneririz. Genel olarak tüm kabloların doğru şekilde söküldüklerini gözlemlemek için, teknisyen aracın tüm 
çerçevesini görebilecek şekilde vidalarını söker. Hemen hemen tüm parçalar, basit sabitleyici kelepçelerle 
tutturulup sökülebilir, ancak bazı modellerde zaman zaman lehim çözme ve yeniden lehimleme işlemleri 
gerekebilir. 

Şu adımları izleyin:
• Motorun yer aldığı bloğu demonte edin
• Bileşenleri bağlayan kabloları sökün
• Hangi motorun arızalı olduğunu tespit edin
• Motorun dönüş yönünü not edin
• Yeni motoru monte edin
Aracın motor bloğunu yeniden monte etmek için aynı checklist maddelerini ters yönde uygulayın.

h. Gimballerin Bakım ve Onarımı
Gimballerin bakım ve onarımıyla ilgili aşağıdaki adımlar izlenerek ilgili işlem yapılabilir:
• İHA sistemini tamamen kapatın
• Pilleri sökün
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün
• Gimbal bloğunun vidalarını sökün
• Kamera ve diğer harici parçaların bağlantılarını sökün
• Gimbali sökün
• Yeni gimbali tam olarak hizalayın 
• Kamera ve diğer harici parçaları yeniden bağlayın 

Bu işlemin ardından İHA sistemini ve kumandanızı, drone uygulamanızla birlikte çalıştırın. Bunun için pilleri 
yeniden takıp İHA’nızı açık konuma getirmeniz gerekecektir, ancak pervaneleri monte etmeyin, böylece aracınız 
kontroller esnasında havalanmayacaktır. 

Bu işlem şu şekilde yapılır:
• Kumandanızı açın
• Kontrol uygulamanızı açın 
• Pervanelerin sökülü olduğunu kontrol edin 
• İHA’nızın pillerini yerleştirin
• İHA’nızı yeniden açık konuma getirin
• Aracınızı sağa sola oynayacak şekilde hareket ettirmeyi deneyin
• Aracınızı ileri geri oynayacak şekilde hareket ettirmeyi deneyin
• Aracın ekseninin düz olduğundan emin olun 

i. Gösterge Işıklarının Bakım ve Onarımı
Tüm İHA’ların gösterge ışıkları arasında yapısal farklılıklar olsa da, basit prensipler itibarıyla hemen hepsi için 
aynı durumdan söz etmek mümkündür. LED ışıklar, birçok modelde gövdeye doğrudan monte edilmiş olduğu 
için, bakım veya onarım için genelde sökülmeleri gerekmektedir. 

Hasar gören LED’leri değiştirmek için aşağıdaki checklist uygulanır:
• İHA sistemi kapatılır
• Piller yerinden çıkarılır
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olunur
• Pervaneler sökülür
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Bu işlemlerin ardından, dâhilî devrelere ulaşmak için aracın kasası sökülmelidir. Bu işlem esnasında da şu usuller 
uygulanır: 

• Araç baş aşağı çevrilir 
• Araç düz ve sert bir zemine koyulur
• Kasanın ana vidaları sökülür
• Dâhilî kablolar dikkatli bir şekilde sökülür
• Kasa açılır

Bu işlemin de tamamlanmasıyla birlikte sıra, LED ışıklara erişmeye gelir. Teknisyen, bu işleme başlarken kabloları 
dikkatli bir biçimde takip ederek, kontrol paneline bağlı LED’lerin bağlantı şemasını tam olarak çözümler:
• LED’lerin bağlantı noktası tespit edilir
• Aracın rehberi ve montaj şeması kontrol edilerek kablo bağlantıları incelenir
• Kabloları sabitleyen yapıştırıcılar kazınarak temizlenir
• LED kablolarının lehimleri temizlenir
• Arızalı LED değiştirilir
• Checklist’e uygun olacak şekilde cihaz geri toplanır.

j. Vidaların Bakım ve Onarımı
Aracınızın üzerindeki vidalar hasar görmüş veya çıkmış ise, veya gövdeyi ve bağlı bileşenleri sabit tutma görevini 
yerine getiremiyorsa, aşağıdaki checklist uygulanarak vidalar değiştirilir: 
• İHA sistemini tamamen kapatın
• Pilleri sökün
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün

Bu işlemlerin ardından cihazın ana gövdesine erişerek sorunlu vidaları sökebilirsiniz. Bu işleme başlamadan 
önce, aracın kullanma kılavuzunu inceleyerek vidaların yerleri ve monte ediliş şekillerine göz atmanız önerilir. 
İlgili kılavuzda ayrıca ne tür vidalar kullanmanız gerektiği de belirtilmiş olacaktır. Ana gövdeye erişimin ardından 
şu işlem sırası izlenir:
• Tüm vidaların sıkı bir şekilde takıldığını kontrol edin
• Tüm vidaların genel durumunu kontrol edin
• Sorunlu vidaları tespit ederek sökün
• Aynı tipte bir vidayı belirleyip hazırlayın
• Yeni vidaları takın

k. İniş Takımlarının Bakım ve Onarımı
İHA’nızın iniş seti bölgesinde, değişim, bakım veya onarım öncesinde sökülmesi gereken hârici eklentiler olabilir. 
Bu yüzden tüm bileşenlerin doğru şekilde monte edilişini gösteren şemaları, kullanım ve bakım kılavuzunuz 
üzerinde detaylıca incelemeniz önerilir. 

Bu işlemlere başlamadan önce, İHA sisteminizin tamamen güçten kesildiğinden emin olun:
• İHA sisteminizi kapatın
• Pilleri sökün
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün
• İHA’nızı baş aşağı çevirin ve düz, sert bir zemine yerleştirin
• İniş takımlarınızın İHA’nın gövdesine bağlı kalmasını sağlayan vidaları sökün
• Plastik aksamlı destekleri sökün
• Kabloları dikkatlice sökün
• Şayet uygunsa eski parçadaki eklentileri yenisine transfer edin
• Yeni iniş setinizi hizalayın
• Vidaları takın
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l. Pil Bakım ve Onarımı
Pillerin değişimi diğer parçalara nazaran hayli kolaydır. Montaj ve kullanımları genelde düz ve sadedir ve değişim 
için herhangi ekstra bir efor veya ekipman gerektirmezler.

Aşağıdaki checklist usullerini izleyerek ilgili bakım, onarım ve değişim yapılabilir:
• İHA sistemini tamamen kapatın
• Tüm motorların durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün
• Pilleri çıkarın
• Yeni pilleri herhangi bir hasarı olup olmaması açısından kontrol edin
• Yeni pili bağlayın 

m. Pusulanın Bakım ve Onarımı
Birçok İHA sisteminde pusulanın bakım ve onarımı son derece basit ve pratiktir. Birçok modelde pusula, dairesel 
bir yüzeyden ve onu ana gövdeye bağlayan kablodan ibarettir. 

Aşağıdaki adımlar izlenerek ilgili bakım başlatılır:
• İHA sistemini tamamen kapatın 
• Pilleri sökün
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün
Bu işlemlerin ardından, ana gövdeyi sökerek pusulanın yer aldığı yüzeye ulaşın ve şu adımları izleyin:
• Aracı baş aşağı çevirip düz ve sert bir zeminde konumlandırın
• Ana gövdeyi tutan vidaları sökün
• İHA’nızın gövdesini açın
Böylelikle zorlu kısım aşılmış olacaktır. 

Yeni pusulayı yerleştirme işlemi, aşağıdaki şekilde tamamlanır: 
• Pusula modülünü sökün
• Eski pusula tabakasını gövdeden ayırın
• Eski pusuladan kalan yapıştırıcı vs. materyali temizleyin
• Yeni pusulayı belirli noktaya sıkı bir şekilde yerleştirin ve sabitleyin
• Kabloları yeni pusula birimine bağlayın

n. GPS Bakım ve Onarımı
Global Pozisyonlama Sistemi, yani GPS, İHA’nızın uydu bazlı coğrafik koordinatlara ulaşmasını sağlayarak uçuş 
operasyonlarınız süresince aracınızın tüm fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar. 
Hasar görmüş bir GPS’i onarmak için, aracın gövdesi sökülmüş olmalıdır. Bununla birlikte GPS’in değiştirilmesi 
işlemi, tüm kablo bağlantılarının sökülmesini gerektirir.
Aşağıdaki adımları takip etmeden önce, İHA sisteminin tamamen kapalı olduğundan emin olun:
• İHA sistemini tamamen kapatın
• Pilleri sökün
• Tüm motorların kapalı olduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün

Bu işlemin ardından, ana kasayı sökerek dâhilî bağlantılara ulaşın:
• Aracınızı baş aşağı çevirip düz ve sert bir zemine koyun
• Ana kasanın vidalarını sökün
• Kabloları dikkatli bir şekilde sökün
• İHA’nın içini açın

Böylelikle yeni GPS modülünü takmaya hazır hale gelmiş olacaksınız:
• GPS modülünden kabloları çıkarın
• Mevcut GPS modülündeki tüm vidaları çıkarın
• GPS kartını çıkarın
• Yeni GPS birimini takın
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o. Elektronik Hız Kontrolorünün (ESC) Bakım ve Onarımı
Elektronik Hız Kontrolörü, pilotun kumanda yoluyla ilettiği komutları motorların gereğince harekete çevirebileceği 
şekilde dönüştürmeye yarayan birimdir. ESC, ana karta doğrudan bağlıdır ve bu yolla güç ve sinyal bilgisi edinir. 
Birçok İHA sisteminde, her motor için ayrı bir ESC birimi vardır. 

Bu parçanın bakım ve onarımı için teknisyenin tornavidaya ve lehim ekipmanlarına ihtiyacı olacaktır. 
• Aracınızı ve sistemi tamamen kapattıktan sonra aşağıdaki adımları izleyin: 
• İHA sisteminizin tamamen kapalı olduğunu kontrol edin
• Pilleri sökün
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün

Bu işlemlerin ardından, ana kasayı sökerek dâhilî bağlantılara erişim sağlayın:
• İHA’nızı baş aşağı çevirin ve sert, düz bir zemine konumlandırın
• Gövdenin vidalarını sökün
• Dâhilî kabloları dikkatlice sökün
• İHA’nın içini açın

Bu işlemden sonra ESC biriminin bakımı için hazırsınız. Her şeyden önce motorun daha önceki ESP kartına olan 
bağlantılarına ait lehimleri temizleyin ve hemen ardından aşağıdaki adımları izleyin. Gövde üzerindeki lehim 
işlemleri esnasında plastik aksamın yanması, erimesi gibi durumlara karşı tedbirli olun:
• Hangi motorun, ESC kartına ne şekilde kablolandığını gözlemleyip not alın
• Tüm motor kablolarını eski ESC kartından sökün
• Motor vidalarını sökün
• Motorları sökün
• ESC kartının tüm zemin ve voltaj kablolarını sökün
• ESC kartının ana kartla olan vidalı bağlantılarını sökün
• Yeni ESC modülünü bu listede belirtilen usulleri tersten uygulayarak monte edin

p. Kabloların bakım ve onarım işlemleri
İHA’nızın kablo sistemleri, kullanıma veya diğer dış faktörlere bağlı olarak yıpranmış veya hasar almış olabilir. 
Şayet bu kabloları değiştirmenizi gerektirecek böyle bir durum var ise, yine İHA’nızın içini açmanız gerekecektir. 

Bu yüzden tüm sistemi tamamen kapattığınızdan emin olmalısınız. Şu adımları izleyin:
• İHA sisteminizi tamamen kapatın ve pilleri sökün
• Tüm motorların tamamen durduğundan emin olun
• Pervaneleri sökün 



114
TİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABIH AUM

Eğer bir kablo bağlantısı kopmuşsa, bu bağlantı bant, lehim gibi bir yöntemle birleştirilmeli veya tüm kablo 
değiştirilmelidir.

Kablonun hangi bölümünün arızalı olduğunu bilmek size kolaylık ve avantaj saplayacaktır. Ancak aracın içini 
açtığınızda her ihtimale karşı tüm kablo sistemini kontrol etmeniz tavsiye edilir. 

Şu adımları izleyin:
• Aracınızı baş aşağı çevirip düz ve sert bir zemine konumlandırın
• Ana kasanın vidalarını sökerek aracın içini açın
• Tüm dâhilî kabloları dikkatlice sökün
• İHA’nın içini açın

Aracın iç kısmındaki tüm hasarlı kabloları tespit edip bağlantı noktalarını da göz önünde bulundurarak, lehim 
veya değişim yoluyla onarın. Aşağıdaki adımları izleyin: 
• Tüm bağlantı noktalarını kontrol edin
• Kopuk bağlantıları tespit edin
• Onarım esnasında kullanım kılavuzunu kontrol edin
• Kopuk kabloların uçlarını bantlayın
• Kopuk kabloları lehimleyin
• Onarımı mümkün olmayan kabloları değiştirin

q. Kamera Bakım ve Onarımı
Kamera uyumluluğu, İHA pilotunun farkında olması gereken önemli bir faktördür. Özellikle DJI’ın İHA 
modellerinde, kameraların ve bağlı ekipmanların sökülüp takılmaları, esnekliklerinin düşük olması nedeniyle 
güçtür. Bu nedenle bu işlemden önce teknisyenin, modele ait spesifik kullanım kılavuzunu titizlikle incelemesi 
tavsiye edilir. 

Bununla birlikte, özellikle GoPro kamera kullanan İHA modellerinde de bu işlemler bir hayli sade ve pratiktir. Şu 
adımlar izlenir:
• Gimballerin vidaları sökülür
• Gimbal panelleri sökülür
• Arızalı kamera sökülür ve yenisi takılır. Bu işlem esnasında yeni takılan kameranın hizalamasının   
doğru şekilde yapılmasına dikkat edilir 
• Yeni kamera takılınca, kameranın açı gibi kalibrasyon ayarlarının yeniden yapılması gerekir
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e. Vaka İncelemeleri

İHA’lar ile gerçekleştirilen uçuşlarda riskler, İHA pilotu veya araçtan daha çok üçüncü kişilere karşı oluşması 
daha belirgin ve muhtemel risklerdir. Bu nedenle İHA kullanıcılarının, olası bir kaza veya üçüncü kişilere 
veya mallarına zarar verme gibi durumlara karşı hazırlıklı olabilmeleri maksadıyla, vaka incelemesi metotları 
önerilmiştir.

• Görüntüler yardımıyla vaka incelemesi: Türk Dil Kurumu tarafından Türkçesi ‘uçangöz’ olarak 
tescillenen drone’ların hemen hepsi, görüntü kaydı özelliğine sahip olmaları açısından, bir nevi araç içi 
kamera kaydı özelliğine sahiptir. Bu bağlamda, yaşanacak olumsuz vakaların incelenmesi hususunda en 
önemli referans, cihazın kendisi veya çevresindeki diğer görüntü kaydedici unsurlar tarafından elde edilmiş 
görüntülerdir.

• Uçuş kayıtları yardımıyla vaka incelemesi: Tıpkı diğer hava araçları gibi İHA’larda da halk arasında 
‘karakutu’ olarak bilinen bir uçuş hafızası mevcuttur. İHA’nın beyninde, küçük kapasiteye sahip bir hafıza 
kartı bulunur ve uçuş esnasında cihazın yaptığı tüm hareketler, kumanda üzerinden verilen tüm komutlar, 
cihazın tüm tepkileri, atomik saat, GPS konumu, pil voltajı ve yüzdesi, kumanda sinyal kalitesi, görüntü 
kalitesi ve cihazın kalkış noktasına oranla yüksekliği gibi verilerle birlikte bu hafızaya kaydedilir. Bu bilgiler, 
olası bir kaza ve zarar durumu halinde değerlendirilerek vaka incelemesi yapılır.

• Görgü tanıkları yardımıyla vaka incelemesi: Bu yöntem, diğer iki metotta olduğu gibi kesin ve 
kayıtlı veriler sunamaması ve öznel tespitler içeriyor olması açısından vaka incelemelerinde referansı en 
zayıf yöntemdir. İhtiyaç görülmesi halinde, uçuş yapılan bölgede İHA pilotu, uçuş ekibi ve zarar gören kişiler 
haricinde, vaka ve operasyon ile organik bir bağlantısı bulunmayan kimseler, görgü tanığı unvanıyla şahitlik 
yapabilir, ancak buradan elde edilen veriler kesin kanıt niteliği taşımamaktadır.
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 İHA  MEVZUATI

a. Tanım

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde uçuş yapan tüm sivil hava taşıtları ve bunların işleticileri, pilotları ve çalışanları 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uhdesinde oluşturulan kanunlar ve talimatnamelere bağlıdır. Türk Sivil Havacılık 
Kanunu, 14 Ekim 1983 tarihinde, 2920 numaralı kanun olarak kabul edilmiş ve 19 Ekim 1983 tarihinde de 18196 
sayı numarası ile Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 22 Cilt ve  736 sayfadan oluşan Türk Sivil 
Havacılık Kanunu, yedi kısımdan ve bu kısımlara ait bölümlerden oluşmaktadır.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan ‘İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı, 
Türk Hava Sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil 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 2016 yılında hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 
Belli aralıklar ile güncellenmiştir ve güncellenmeye de devam edilecektir.

SHGM tarafından hazırlanmış ve bu bölümün konusu olan talimatname, hızla değişen bir teknolojiye uyum 
sağlayabilmek için mutlaka kapsamlı değişimlerden geçecektir. Ancak günümüzün koşulları içerisinde drone 
uçurmak için SHGM’nin talimatnamesine hâkim olmak çok önemlidir. Aksi takdirde olası cezalar ve yaptırımlar 
ile karşılaşılabilir. Bu ceza ve yaptırımların şartları gün geçtikçe ağırlaştırılmaktadır. Ancak hukuki bir lisanda 
yazılmış bu talimatnameyi okumak ve ilgili maddeleri takip etmek, hava hukukunu bilmeyen bir okuyucuya zor 
gelebilir. 

Bu bölümde sizler için SGHM talimatnamesinin önemli bölümleri sadeleştirilmiştir.

b. Önemli Maddeler

İlgili talimat, Türk Hava Sahasında uçacak İHA’ları, ilgili sistemleri, bunları ithal edecek, satışını yapacak, işletecek 
ya da kullanacak gerçek ve tüzel kişileri, bu kapsamda görev alacak personeli, İHA ekibini ve hava sahası 
kullanımı ile verilecek hava trafik hizmetlerini kapsar. 

Aşağıdaki İHA ve sistemleri bu Talimatın kapsamı dışındadır: 

• Devlet insansız hava araçları (askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele  
 hizmetlerinde kullanılan İHA’lar), 
• Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri, 
• Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, 
• Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar.

Burada özellikle altı çizilmesi gerekir ki yukarıda belirtilen İHA’lar bu talimatın kapsamı dışında olsa da pilotları 
kapsam dâhilindedir. Yani sizin yeterli donanıma sahip olmamamız, yukarıdaki şartlarda yapılan uçuşlarda dahi 
sorumluluğunuzu hafifletmeyecek, tam tersi, olası risklerde bu sorumluluğu arttıracaktır.

Daha önce belirtildiği gibi İHAo ve İHA1 kategorisine giren İHA’lar “Görsel Görüş Hattı (VLOS)” olarak tanımlanan, 
optik ve/veya elektronik cihazların yardımı olmaksızın ilgili hava sahasında geçerli havacılık kurallarını uygulamak 
ve hava aracını yönetmek için uzaktaki pilotun hava aracı ile doğrudan görsel temasta kalarak operasyon 
gerçekleştirdiği şartlarda uçuş yaparlar. İHA2 ve İHA3 ise “Görüş Hattı Dışı (BLOS)” olarak tanımlanan ve İHA’yı 
kumanda eden pilotun İHA ile görsel temas kurmasına gerek olmayan şartlarda uçuş yaparlar.

08
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İHAo ve İHA1 kategorisinde verilen lisanslar ile yapılacak uçuşların sınırları şu şekilde belirlenmiştir:
a) Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gün doğumu ve gün batımı saatleri arasında 
ve en az 2 km görüşe açık havalarda,
b) Yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanında olarak,
c) Yerden 120 metre uçuş yüksekliğinin üzerine çıkılmadan,
ç) İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta,
uçuşlar gerçekleştirilmelidir.

Ticari olarak kullanılan İHA0’lar da İHA1 kategorisinde değerlendirilmekte olup üzerlerinde zorunlu teçhizat 
olarak eve geri dönüş butonu, batarya seviyesi gösteren bir ekran, çakar lamba ve otomatik uçuş kayıt sistemi 
bulundurmaları gerekmektedir.

Temel olarak bir İHA’nın sahibi en geniş haliyle İHA’nın üçüncü şahıslara verdiği tüm zararlardan sorumludur. 
İHA’nın sahibinin tüzel veya gerçek kişi olması durumu değiştirmez. Bu yüzden yapılacak ticari uçuşlarda 
İHA’nızın üçüncü şahıslara karşı sorumluluk sigortası kapsamında olması gerekmektedir.

İHA pilotu ise İHA’nın uçabilir durumda olduğunun kontrolü, bakımı ve sağlıklı uçurulmasından sorumludur. 
Doğal olarak İHA’nın sahibi ve pilotu aynı kişi ise uçuş sırasında tüm sorumluluk tek bir kişinin üzerindedir.

İHA pilotunun diğer önemli bir yükümlülüğü de faydalı yükün kanuna uygun bir şekilde kullanılmasıdır. Örneğin 
izinsiz şekilde veya kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal edecek şekilde film veya fotoğraf çekimi yapılması durumunda 
oluşacak cezalardan İHA pilotu sorumludur.

İHA’nızı SHGM sistemine mutlaka kaydettirmeniz gereklidir. Kayıt işlemleri iha.shgm.gov.tr adresinde “İHA 
Kaydetmek İçin” bölümüne girilerek kolayca yapılabilir. Ancak kayıt işleminizi tamamlamanız için mutlaka pilot 
kaydının da tamamlanması gerekmektedir. Huma’dan aldığınız eğitim sonrası yaptıracağınız lisans kaydınızı 
takiben buraya TC kimlik numaranız ile kendinizi tanımlayarak bu işlemi tamamlamanız mümkün olacaktır. 
İşlem tamamlandığında SHGM, size elektronik posta yolu ile bir karekod gönderecektir. Bu karekodu İHA’nızın 
üzerine yapıştırmanız gerekmektedir.

5 Temmuz 2019’da yapılan bir değişiklik ile SHGM’nin İHA Sistemleri Talimatına “Hafif İHA İşleticisi” statüsü 
eklenmiştir. Hafif İHA işleticisi şartlarını sağlayan işleticilere Hafif İHA İşleticisi Sertifikası süresiz olarak verilir. 
Bu talimat ve ilgili mevzuat kapsamında istenilen gereklilikler karşılandığı sürece geçerlidir. Bu sayede Hafif İHA 
İşleticisi olan işletmelerde:

a) Uçuş izni başvurusu, kendi operasyonlarına ilişkin risk analizleri yapılarak İHA Kayıt Sistemi üzerinden yapılır.
b) İHA Kayıt Sistemi uçuş izni yazılımı aracılığıyla bu Talimat’ta belirtilen uçuş bölgeleri dikkate alınarak 400 feet 
altında, işletmelere 3 aylık bloklar halinde müsaade verilebilir. Emniyet ve güvenlik riski oluşması halinde söz 
konusu uçuş izni iptal edilebilir.
c) İşletici uçuş iznine uçuş tarihinden itibaren en az 10 iş günü öncesinden başvuruda bulunur.
ç) Uçuşların bu Talimat’ta yer alan özel izne tabi (kırmızı) bölge veya 400 feet üzerinde olması halinde uçuş 
izninin ilgili kurum/kuruluşlar ile koordinasyon sonucunda verileceği dikkate alınarak en fazla 2 aylık bloklar 
halinde müsaade verilebilir.

Bu şekilde SHGM, gerekli operasyon şartlarının sağlanması ile çok sık uçuş yapan kurumlara bir serbestlik 
getirmiştir. Ticari olarak İHA’ları kullanan kurumlar için bu önemli bir gelişmedir.

SHGM’nin “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı” dönem dönem güncellenmekte olduğundan, burada daha 
detaylı şekilde yer verilmemiştir. En güncel hali, eğitimlerimiz sırasında sizler ile paylaşılmakta ve tüm kuralların 
pratikte nasıl yansıdığı detaylı şekilde tartışılmaktadır. 

SHGM internet sitesi üzerinden bu talimatın en son halini mutlaka okumanız ve yine aynı site üzerinden 
oluşabilecek değişiklikleri takip etmeniz önemle tavsiye edilir.
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c. Operasyon Kuralları

Drone uçurmak için her aracın kullanımında olduğu gibi belli kuralları bilmek ve uymak gereklidir. Bu kurallar, 
İHA uçurulacak bölgedeki insan trafiğine göre önemli değişiklikler gösterir. 

Bugünkü gelişmiş İHA’larda (özellikle DJI gibi ticari yaygın olanlarda) aracınızın uzaktan kumandası size 
bulunduğunuz alanın ne tip bir bölge olduğunu belirtip eğer uçuşa yasak bir bölgedeyseniz uçuş yapmanıza 
izin vermeyecek şekilde fonksiyonlar ile donatılmıştır.

Ticari olarak kullanılmayacak İHA0 ve İHA1 için SHGM’nden Uçuşa Elverişlilik Sertifikası veya Özel Uçuş İzni 
Belgesi almaya gerek yoktur. İHA1 için Emniyet ve Uyugunluk Beyanı düzenlenip SHGM internet sitesine kaydı 
yapılmış taşıt ile birlikte yüklenmelidir. Bu beyanın hazırlanmasında:

a) İmalatçı veya ithalatçı tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı eklerinde İHA sistemlerinin imalatında 
kullanılan standartlar belirlenir. 

b) İHA ve sistemlerinin belirtilen teknik özelliklere, ekipmanlara ve sistem bileşenlerine çalışır halde sahip 
olduğu, bakımlarının uygun şekilde yerine getirildiği hususunda İHA pilotu tarafından Emniyet Beyanı yayımlanır 
ve bu beyan her yıl yenilenir. 

c) İHA ve sistemlerinde kullanılacak frekanslar için, 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gerekli kullanım izinleri İHA işleticisi/sahibi/
pilotu tarafından alınır. Emniyet Beyanında, alınan frekans kullanım izninin tarihi, sayısı, tahsis edilen frekans 
bilgileri yer alır. İzin verilen frekansın kullanılması, her türlü girişime karşı gerekli tedbirlerin alınması İHA pilotu 
sorumluluğundadır. İHA ve sistemlerinde kullanılacak elektronik haberleşme cihazları Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olur. 

d) Bakım onarımı yapan gerçek/tüzel kişinin ismi ve iletişim bilgileri de Emniyet Beyanı’nda yer alır. 

Eğer Uçuşa Elverişlilik belgesini bir başka kişiye devredecekseniz mutlaka SHGM’ye bilgi vermeniz gerekir.

Kullandığınız İHA0 ve İHA1 ticari bir amaç ile uçurulacaksa, yani kişisel kullanımınız harici bir ticari fayda 
sağladığınız servis üretiyorsanız, o zaman İHA2 için istenen Özel Uçuş İzin Belgesi düzenlenmesi gerekir. Özel 
Uçuş İzni Belgesi 3 yıllık sürelerde düzenlenir ve almak için şu bilgiler gerekmektedir:

a) İHA’nın teknik özelliklerini açıklayan İHA ve sistemlerine ait ürün kataloğu,
b) Satın alma faturası ve imalatçı tarafından yayımlanan Uygunluk Beyanı, ürünün imal tarihi, markası, 
modeli, seri numarası,
c) Tüm uçuş ve bakımlarının ayrıntılarının gösterildiği kayıt defteri,
d) İHA’nın sürekli uçuşa elverişliliğini sağlamak amacı ile üreticinin veya tasarımcının uçuş ve bakım el 
kitaplarının uygulama kayıtları,
e) Kullanım sınırlamaları, sağlanması gereken özel prosedürler ve teknik koşullar,
f) Ömrü kısıtlı parçaların, sistem bileşenlerinin ve faydalı yüklerin durumu ve değişim kayıtları ile birlikte 
bakım ve tamir kayıtları. 

Buradan görebileceğiniz gibi kişisel kullanım için bir drone uçuracaksanız yapmanız gereken işlemler bir beyan 
ile tamamlanır. Ancak ticari kullanıma girdiğinizde hem almanız gereken bir izin hem de tutmanız gereken 
kayıtlar vardır. 

İHA’ların kullanımı hızla artmaktadır. Bununla birlikte sadece Türkiye’de değil tüm dünyada İHA’ların kullanımının 
takip edilmesi için yapılması gerekenler sürekli güncellenmektedir. Herhangi bir ceza ile karşılaşılmaması için 
SHGM sitesinden son düzenlemeleri yakından takip etmek ve bu kurallara uymak son derece önemlidir. Yoksa 
ağır cezalar ile karşılaşılabilir. Uygulanacak cezalar SHGM 2920 sayılı kanunun 5. kısmında yer alır ve buradan 
takip edilir. 
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d. Uçuş Zarfı

Operasyon zarfı, bir iHA’nın ne şartlarda uçabileceğinin sınırlarını belirleyen belgedir. İHA’nın taşıyabileceği 
azami ağırlık ve ulaşabileceği hız ile ilgili parametreleri belirler. Uçuş zarfının belirttiği özelliklerin dışına çıkılması, 
İHA’nın zarar görmesine ve uçuş emniyetinin riske atılmasına sebep olacaktır. Bu yüzden dikkat edilmesi gerekir. 

Satın aldığınız bir drone, mutlaka uçuş zarfı ile birlikte gelecektir. Eğer drone özel bir tasarımsa, imalatçıdan 
mutlaka bu zarfı istemeniz gerekir. 

Bu teknik belgeyi Uçuş Operasyon El Kitabınıza iliştirmeniz ve uçuşlarınız öncesi uygunluğu kontrol etmeniz 
önerilir.

e. Uçuş Operasyon El Kitabı ve Risk Analizi

Uçuş Operasyon El Kitabı, en temel tanımı ile drone’unuz ile birlikte yaptığınız her şeyin kayıt altına alındığı bir 
belgedir. Kitaba bilgileri düzenli kayıt etmeniz, sadece SHGM için değil sizin de sağlıklı drone uçurabilmeniz için 
önemlidir. 

Uçuş Operasyon El Kitabınıza öncelikle her yaptığınız uçuşu kayıt edilmelidir. Bu kaydı yaparken havada kalma 
süreniz, rotanız, taşıdığınız yük, pil süresi gibi temel bilgiler kayıt altına alınmalıdır. 

El kitaplarının SHGM tarafından onaylanmasına gerek yoktur ve sadece detaylı inceleme gerektirecek bir durum 
olursa (örneğin bir kaza veya kural ihlali) o zaman gerekecektir. Eksik olması, ceza sebebi olabilir. Bunun da 
ötesinde sizin sağlıklı drone uçurabilmeniz ve aracınızı yakından tanımanız için alacağınız bu notlar, size fayda 
sağlayacaktır.

Örneğin İHA’nızın pil ömrü, motorlarınızın performansı, pervanelerinizin sağlığı gibi tüm faktörler zamanla  
düşmeye başlayacaktır. Uçuşlarınızı kayıt altına alırsanız ileride karşılaşabileceğiniz elektronik ve mekanik 
sorunları önceden sezinleyebilirsiniz. Veya yapacağınız uçuş öncesi bu parçalardan nasıl bir performans 
beklemeniz gerektiğini hesaplayabilirsiniz. İlk satın aldığınızda drone’un pil ömrü 30 dakika iken bunun zaman 
içerisinde 25 dakikaya indiğini görüyorsanız uçuşunuz ile ilgili beklentinizi de bu doğrultuda ayarlayabilirsiniz 
veya pilinizi değiştirebilirsiniz.

Ayrıca düzenli bir el kitabına sahip olan drone’unuzu herhangi bir sebepten dolayı satmayı düşündüğünüzde 
satın alan kişi bu bilgilere hemen sahip olacağı için satış değeriniz de önemli ölçüde artacaktır. 

Drone üzerinde yaptığınız tüm modifikasyon, bakım ve onarımları kaydetmeniz, yine sağlıklı uçuş için önemlidir.
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El kitabına kayıt etmeniz gereken diğer bir bilgi de kalabalık ve çok kalabalık bölgelerde uçuş yapmadan önce 
risk analizi yapılmasıdır. Bu risk analizi kapsamında insanlar, yapılar ve başka hava araçları ile çarpışma riski 
göz önüne alınarak, hava şartları değerlendirilir. SHGM, yapılacak risk analizi içerisinde şu bilgileri görmek 
istemektedir:

 a) İHA Teknik Bilgileri: Gövde güç ünitesi ve performans bilgileri
 b) Faydalı Yük Beyanı: Eğer cihazınız kayıt edilen ağırlığı değiştiren bir kamera veya ekipman   
  taşıyorsa (gimbal ile birlikte) kaydı
 c) Yedek Sistemler: GPS, otopilot, acil iniş gibi sistemleri var mı?
 d) Teçhizat: Operasyon El Kitabında kayıt altına aldığınız batarya durumu, veri linki gibi cihazlar.
 e) Frekans Bilgileri: Uzaktan kumandanız hangi frekans üzerinden çalışıyor.
 f) Uçulacak Bölge Analizi: Kalabalık, çok kalabalık, kalabalık olmayan bölge şeklinde.
 g) Kullanım Amacı
 h) Pilot: Pilot kim? Tecrübesi nedir?
 i) Hava Şartları: Meteorolojik şartlar, gece/gündüz şartları, görüş mesafesi
 j) Bakım Durumu: Yapılan bakımların kayıtları
 k) Sigorta Durumu: Sigorta belgeleri
 l) Yapılacak İşe İlişkin Bilgiler
 m) Diğer Hava Araçları ile Çarpışma Riski: Böyle bir risk var mı? 
 n) Tespit Edilen Risklerin Analizi: Bu risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için ne yapacaksınız?

Her ne kadar bu uzun bir liste gibi görünse de aslında burada iki önemli değişken bulunur. İHA ve pilot ile ilgili 
temel bilgiler çok fazla değişim göstermeyecektir. Hava şartları ve uçulacak bölge analizi esas göz önünde 
bulundurulması gereken noktalardır. Bu iki faktörü değerlendirerek yapacağınız bir analiz, size uçuş emniyeti 
açısından önemli avantaj getirecektir.

f. Uçuşların Kayıt Edilmesi ve Bildirimi

11.09.2018 itibarı ile izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapılması durumunda şahıslara ve İHA pilotlarına 

6.868,-TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11.447,-TL para cezası kesilmektedir.

Uçuş kaydı yaptırmak için SHGM sitesini ziyaret edilerek tüm bireysel ve ticari kayıtlar kolaylıkla yapılabilir. Ancak 
uçuşunuzu kaydetmeden önce hem pilot olarak sizin hem de uçuracağınız İHA’nın kayıt işlemlerini tamamlamış 
olmanız gereklidir.

İHA0 ve İHA1 için eğer pilot ve iHA kaydınız varsa ve ticari amaç olmadan uçuş yapacaksanız, kalabalık olmayan 
bölgelerde ayrıca uçuş izni alma şartı yoktur. Ancak burada sınırlar çok net belirlenmemiş olduğu için herhangi bir 
ceza ile karşılaşmamak adına prensip olarak her uçuş için mümkünse izin alınması önemle tavsiye edilmektedir.

İzin almak için SHGM sitesinde bulunan Uçuş İzni Talep Et sayfasından giriş yapılabilir. Başvuruyu yapmanızdan 
sonra sonuç takip edilip geri dönüş alınabilmektedir. 

g. Uçuş İzni Alınması

SHGM’nin talimatında Madde 17’de belirtildiği şekilde ticari faaliyetler dışında sportif ve amatör amaçla 
gerçekleştirilecek uçuşlarda serbest (yeşil) bölgelerde uçuş izni sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. 
Ancak her hâlükârda uçuş yapılacak alandaki en yetkili mülki idare amiri tarafından yasaklanan yer ve zamanlarda 
uçuş yapmak yasaktır. Mutlak suretle uçuş yapmadan önce mülki idare amiri ile görüşerek uçuş yapacağınız 
alanın müsait olduğunun kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Özel izne tabi (kırmızı) ve ticari amaçlı yapılacak uçuşlarda SHGM’ye 10 iş günü öncesinden İHA Uçuş İzni Talep 
Formu ile başvuru yapmak gerekmektedir. Yapacağınız uçuş başvuruları, 120 metrenin altında olması kaydı 
ile mülki idare amirleri tarafından incelenir ve uygun görülmesi halinde söz konusu talebinize ilişkin NOTAM 
yayımlanır. Almış olduğunuz uçuş izni, bölgedeki sivil/askeri kurumlar ve SHGM tarafından lüzumu halinde iptal 
edilebilir. 
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Türkiye sınırları içerisinde uçuşa yasak alanların nereleri olduğunu öğrenmek için https://ead.dhmi.gov.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

h. İHA’ların Uçak Yolculuğunda Taşınması

İHA’ların bir uçak yolculuğu sırasında nasıl taşınacağı merak edilen konulardandır. İHA0 kategorisinde bulunan 
ve kalkış ağırlığı 4 kg altında olan İHA’lar, arzu edilirse kabin içerisinde, arzu edilirse bagaj bölümünde taşınabilir. 
Burada seçim, İHA’nın sahibi olarak sizdedir.

İHA’ların uçağa alınması açısından en önemli konu pilleridir. LiPo piller, tehlikeli olabilirler. Bu yüzden hangi 
pillerin uçağa alınabileceği konusu SHGM tarafından 2016/7 sayılı bir genelge ile belirlenmiştir.

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/genelgeler/UOD_2016-07.pdf adresi 
üzerinden bu genelgeye uşalabilirsiniz. Temel kısıtlamalar, pilin lityum içeriğinin 2 gramdan fazla olmaması ve 
100 WH limitini aşmamasıdır. 

Dikkat etmeniz gereken diğer bir konu, piliniz %30’dan daha fazla şarj edilmemiş olmasıdır. Yanınızda birden çok 
pil taşıyor olmanız durumunda güvenlik ekipleri sizi uyarabilir ve yedek pillerinizin kabine alınması engellenebilir. 
Ancak açık şekilde belirtildiği üzere, “hobi amaçlı kullanılan İHA’ların kabinde taşınmasında herhangi bir sakınca 
bulunmamaktadır”.
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 GÜVENLİK 

a. Sağlıklı İHA Uçurma Prensipleri

Kullanılan her taşıt, hem kullanıcısı hem de çevresi açısından tehditler barındırmaktadır. Bu yüzden kurallara 
uymak ve dikkatli olmak önemlidir. İHA’lar gibi havada çalışan ve yüksek hızlara ulaşan uzaktan kumandalı 
taşıtlarda kurallar ve dikkat daha da önemli bir hale gelmektedir.

İHA’lar dikkatli kullanılmazsa çok ciddi zarara yol açabilirler. SHGM talimatnamesinde açıkça belirtildiği gibi 
verilen tüm zararlardan hata oranına bakılmaksızın pilot sorumludur. Yani İHA’lar bulundukları ortamda bir nevi 
yabancı cisim olarak kabul edilirler.

Bu bölümde nasıl sağlıklı İHA uçurabileceğiniz anlatılacaktır.

b. Risk Değerlendirmesi

Uçuş planlaması yapılırken oluşturulan risk değerlendirmesinin daha İHA uçmadan hazırlanmış olması gerekir. 
Her ne kadar uçtuğunuz alan size boş gözükse de mutlaka risk değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 

Uçuş rotanızın önceden belirlenmiş olması ve bu rotanın İHA’nızın uçuş zarfına yani teknik yeteneklerine 
uyumunun denetlenmesi sağlanmalıdır. İHA’nızın pil ömrünün mutlaka hesaba katılması, gittiği yerden geri 
dönmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Uçuş yapacağınız alanda ani değişiklik yaratabilecek tehlikelerin belirlenmesi gerekir. Özellikle sizinle aynı hava 
sahasını paylaşan başka İHA’ların olup olmadığını kontrol edilmelidir. 

Daha önce paylaşılan risk değerlendirmesi şartlarına uygun olarak ortaya çıkartacağınız risk değerlendirmesine 
göre eğer ön gördüğünüz bir risk varsa bunun nasıl aşılacağı veya bu riskin nasıl en aza indirgenebileceği 
hesaplanmalıdır. Havada iken çok ani reaksiyon verme şansınız olmayacağından önceden yapacağınız plan, sizi 
zor bir durumdan kurtaracaktır.
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c. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Acil bir durumda, örneğin İHA’nız başka bir cisme çarpacak ise mutlaka itki veren tüm güçleri kesilmelidir. 
Durumu kurtarmak adına İHA’nın hızlandırılmanız durumunda ve çarpışmayı engelleyemediğinizde (ki genellikle 
engellemek mümkün olmamaktadır) hem İHA’ya hem de çarptığınız cisme vereceğiniz zarar daha fazla olacaktır. 

Uçuş öncesi ve sonrası İHA’nız çalışırken ellerinizi pervanelerden uzak tutulması gerekir. Eğer sağlam bir İHA’nız 
varsa bu pervaneler çim biçme makinesi kadar güçlü olabilirler.

İHA’nız üzerinde bir bakım-onarım çalışması yapmadan önce mutlaka pilini çıkartmanız gereklidir. İHA’nın 
yanlışlıkla çalışmaya başlaması size zarar verecektir. 

İç mekânda uçuş tecrübeniz yoksa, pratik yaparken mutlaka İHA’nın çarpmasını yumuşatacak bir ağ kafesi 
yaratılması veya odanın ortasına İHA’nın bağlanarak erişebileceği mesafenin kısıtlanması önerilir. Dar alanlarda 
drone uçurmak, tahmin edilenden çok daha zordur ve en ufak bir dikkatsizlikte drone’unuz parçalanacak, 
çarptığı yere de zarar verecektir.

Kullandığınız drone modelini yakından tanıyana kadar, eliniz kontrollere alışana kadar kalabalık ve çok kalabalık 
yerlerde uçuş yapılmamalıdır. Drone’lar arasında pervane tasarımlarından ağırlıklarına kadar birçok yapısal fark 
vardır ve bu farklılıklar beraberinde ciddi reaksiyon farklılıkları getirir. Kimi daha çabuk hızlanır, kimi daha çabuk 
yükselir. Drone’u tanımıyorsanız, çok tecrübeli bir İHA pilotu olsanız dahi kontrol konusunda eksik kalabilirsiniz.
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Yorgunluk

Taşıt kullanımında en yüksek kaza riski taşınan anlar, kullanıcının yorgun olduğu anlardır. Yorgunluğun refleksler 
ve dikkat üzerindeki negatif etkisi bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçektir.

Uykusuzken karmaşık sayılacak bir uçuş gerçekleştirmemeniz, özellikle kalabalık ve çok kalabalık bölgelerden 
uzak durmanız gerekir.

Genelde drone’ların pil süreleri bir saatin altında olduğu için araba kullanmadaki gibi bir yorgunluk olması 
zordur. Ancak yine de dikkatli olunmalıdır. Uçuşunuzun sonlarına doğru başındaki kadar dikkatli olmayacağınız 
unutulmamalıdır. Reflekslerinizde zayıflama hissediyorsanız veya dikkatininiz dağılmaya başladıysa hemen 
uçuşunuzu sonlandırmanız şarttır.
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Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği sadece yorgunluk ile belirmez. Tüm taşıtların kullanımında olduğu gibi drone’unuzu uçururken 
aynı anda başka bir şey ile uğraşılmamalıdır. Drone kullanırken aldığınız bir haber dikkatinizi dağıttıysa hemen 
uçuşunuz tamamlanmalıdır veya ara verilmelidir.

Sosyal Baskı ve Özgüven

Dikkatinizin dağılması kadar tehlikeli bir durum da fazla özgüvendir. Tecrübenizin üzerinde kullanımlardan 
sakınılmalıdır. Eğer daha önce hiç denemediğiniz bir manevra deneyecekseniz veya drone’un bilmediğiniz bir 
fonksiyonunu test edecekseniz, bunun kalabalık olmayan yerlerde yapılmasına özen gösterilmelidir.

Sosyal baskıya, halk arasındaki tabiri ile dolduruşa gelinmemelidir. Drone pilotu olarak doğacak her türlü 
hasardan birincil derecede sizin sorumlu olacağınız unutulmamalıdır. 

d. Ekip Yönetimi

Bazı drone uçuşları bir ekip olarak koordine hareket etmeyi gerektirecektir. Yapılaması gereken bir  iş tek başına 
tamamlanamayabilir. Bu durumlarda ekibinizi baştan oluşturmanız ve hep birlikte ile risk analizi üzerinde 
çalışmanız, görev dağılımını uçuş başlamadan mümkün olduğu kadar net yapmanız, operasyonda çıkacak 
aksaklıkları önlemek açısından önemlidir.
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 İHA OTOMASYONU
a. Otomasyon Prensipleri

Otomasyon, tanımı itibarı ile bir insan tarafından yapılan bir işlemin bir makine tarafından yapılabilmesi demektir. 
Otomasyon, mekanik olabildiği gibi elektronik de olabilir. 

Endüstri devrimi, esasında otomasyon devrimidir. İlk önce İngiltere’de buhar gücü ile çalışan makineler icat 
edilmiştir. Bu makineler ile eskiden insanlar tarafında gerçekleştirilen iplik dokuma, örme gibi işler makineler 
tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu halk arasında geniş çaplı bir korkuya sebep vermiştir. İnsanlar, makineler 
işimizi elimizden alacak diye tepki göstermişlerdir. Ama sonrasında her kurulan makine için en az iki insan işe 
almak gerektiği çünkü birisinin mutlaka makineleri denetlemesi, kontrol etmesi, bakımını yapmasının önemi 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca imalat hızı arttığı için ekonomi de büyüyünce üretilen ürünleri tüketiciye taşıyacak nakliye 
işi, muhasebe işi, satış ve pazarlama işi artmıştır. Yani ilk başta insanlar işsiz kalacak diye korkulurken bir anda 
yepyeni, daha kalifiye çalışma gücü gerektiren ve bu yüzden daha iyi ücretler ödeyebilen iş kolları doğmuştur. 

İkinci endüstri devrimi, makineleri çalıştıran buharlı motorların içten patlamalı, yani benzinli olması ile 
gerçekleşmiştir. Daha sonra elektrikli motorlar da eklenmiştir. Bu şekilde makineler daha da güçlenip daha fazla 
iş yapabilir hale gelmişlerdir. Dünya üzerinde makine kullanmayan üretim ağı kalmamıştır. Makineler tarıma ve 
taşımacılığa da girmiş ve insanlar ağır işlerini tamamen makinelere yüklemişlerdir.

Üçüncü sanayi devrimi, bilgisayarların hayatımıza girmesi ile başlamıştır. Bilgisayarlar sayesinde çok daha 
komplike işlere imza atan makineler tasarlamak mümkün olmuştur. Daha sonra bilgisayarların kendi aralarında 
iletişim kurmasına izin veren İnternet ile dünyanın farklı yerlerindeki makineleri farklı lokasyonlardan kontrol 
edebilmenin önü açılmıştır.

Şu anda teknolojik olarak geldiğimiz nokta itibarı ile Sanayi 4.0 tartışılmaktadır. Bunun sebebi, artık bilgisayarların 
öğrenme yeteneğine sahip olması, zeki şekilde sadece insanlardan komut almadan, kendi algoritmalarını 
oluşturarak çalışabilecek hale gelmeleridir. Bu, çok önemli bir devrimin ilk sinyalleri olarak görülmektedir. 
Uygulama alanlarının sınırlarını bugünden öngörmek mümkün değildir.

Sanayi 4.0 dendiğinde tüm dünyanın otonom cihazlar ile çalıştığı bir ortam hayal edilmektedir. Filmlerde robotlar 
dünyayı ele geçirmekte, hatta insanları köle haline getirmektedir. Açıkçası bunlar çok gerçekçi senaryolar olarak 
değerlendirilmemelidir. Otomasyon tarihine baktığımızda her yeni gelişme bir değişime yol açmış, çalışan 
insanlar tedirgin olmuştur. Fakat otomasyona dâhil edilen her iş kolu yerine onlarcası piyasada belirmiştir.

Bugün yaşadığımız devrimin de benzer sonuçlar vereceğini beklemek yanlış olmayacaktır. Ama dikkat edilmesi 
gereken nokta, otomasyon arttıkça bir insanın kalifiye olması gereken detayların artmasıdır. Makineler bir 
taraftan hayatımız kolaylaştırırken diğer taraftan bizi sürekli kendini geliştiren, yenileyen, hareket halinde olan 
bireyler olmaya zorlamaktadır.

Otomasyonun artması kaçınılmazdır. Bu yüzden bizlerin de sürekli kendimizi farklılaştırmamız ve makinelerin 
girmediği alanları, özellikle yeni açılacak iş alanlarını yakından takip edip hazırlıklı olmamız gereklidir. Özellikle 
şu anda ilkokul çağında olan çocukların bu yüzden sadece okulda öğrendikleri yeterli olmayacaktır. Onları aynı 
zamanda hayat boyu öğrenmekten keyif alacak şekilde yetiştirmemiz bir zorunluluktur. “Öğrenmenin sonu 
yok” deyimi belki de ilk defa bu kadar anlamlı hale gelmiştir.
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Otomasyon, uzmanlar tarafından 4 aşamalı gelişen bir süreç olarak değerlendirilmektedir:

Pasif otomasyon ismi verilen bölümde bir makine, kullandığı algoritmalar ile aldığı komutları aynen 
uygulamaktadır. Bir anlamda günümüzde kullandığımız bilgisayarlar pasif otonom cihazlardır. Karar verme 
yetenekleri bulunmamaktadır.
 
Kısıtlı otomasyon ismi verilen bölümde bir makine, yine aldığı komutları aynen uygulamakta ancak bu sefer 
kendisine yüklenen görevin nasıl yapılacağı ile ilgili çevreye uyum sağlayacak ufak düzenlemeler yapabilmektedir. 
Aslında hâlen tam bir yapay zekâdan söz etmek mümkün değildir. Burada makine, sensörleri sayesinde elde 
ettiği veriler ile içinde bulunduğu ortama adapte olma refleksi göstermektedir.

Tam otomasyonda ise kullanıcı, makineye ne iş yapılması gerektiğini söyler. Nasıl yapılacağını tarif etmesine 
gerek kalmaz. Makine, iş yapma süreçlerini kendi belirler ve işi yapar. Burada makine, farklı çözüm yolları 
içerisinde tecihler gerçekleştirir ve optimizasyonu hedefler. 

Sanayi 4.0 ile erişilmek istenen nokta ise dördüncü faz olan, utopik (veya dünya görüşünüze göre distopik) bir 
hedef olarak da kabul edilen dünya üzerindeki tüm makinelerin tam otomasyona sahip olduğu fazdır. Bu durumda 
insanlar artık makineleri kullanmadan sadece yapılacak işlere ilişkin komutlar vererek yaşayacaklardır. Makineler, 
kendi aralarında iletişim kurarak sadece kendi başlarına değil kollektif olarak otonom davranabileceklerdir.

İnsansız araçlar, Sanayi 4.0 içerisinde çok önemli bir role sahiptir. Bu önemin iki temel sebebi vardır: Biri, İHA’ların 
getirdiği uzaktan kumanda yeteneğidir. Günümüzde bir makineyi, örneğin bir inşaatta buldozeri çalıştırmak için 
içinde oturmak gereklidir. İnsansız araçlarda böyle bir zorunluluk yoktur. Hindistan’daki bir buldozer operatörü, 
çok rahat İstanbul’daki bir inşaatta çalışan iş makinesini kontrol edebilecektir. Bu da beraberinde istihdamın 
çok daha zahmetsiz şekilde, insanlar fiziksel olarak seyahat etmeden, çalışma izni almadan sınırlar ötesine 
taşınmasına izin verecektir.

Diğer taraftan belli işler de otonom cihazlar tarafından yapılacaktır. Yukarıdaki örnek düşünülecek olursa, 
Hindistan’dan İstanbul’daki buldozeri kontrol eden operatöre aynı anda yapay zekâ ile çalışan başka insansız 
araçlar yardım ederek onun operasyon yeteneğini arttıracaklardır.
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b. Otomatik Pilot

Otomatik pilot, bir insan pilotun hareketlerini taklit ederek hava taşıtını uçuran sisteme verilen isimdir. 
Günümüzde oldukça gelişmiş otopilotlar kullanımdadır. Otomasyonun ön şartı, yapılacak işi matematiksel 
olarak ifade etmek mümkün mü sorusunun cevabı ile direkt bağlantılıdır. Eğer bunu yapabiliyorsanız, her 
fonksiyonu programlamak, otomatik hale getirmek mümkündür. Ancak dünya çok karmaşıktır ve her zaman 
her koşulu önden tahmin etmek mümkün değildir. Özellikle insanların ne yapacağını ne isteyeceğini önceden 
tahmin etmek imkânsızdır. İnsanoğlu, kurallara karşı gelmeyi sever ve “kurallar bozulmak için konmuştur” diye 
yaklaşabilir. Eğer bir çocuk sürekli kurallara karşı geliyorsa yaramaz denilir. Ancak bir yetişmiş insan kurallara 
karşı geliyorsa bu insan tehlikeli görülür, hatta ihlal ettiği kurala göre hapse dahi atılabilir. Bunun sebebi, çocuğun 
iradesi yetersiz kabul edilirken bir yetişkinin sistemi bilerek ve belki de kendine şahsi menfaat sağlayacak şekilde 
bozmasının yarattığı sosyal karmaşayı önlemektir. 

Milyarlarca insanın dünya üzerinde birlikte yaşaması için mutlaka kurallar olmalıdır. Kuralların artıyor olması da 
otomasyonu kolaylaştırmaktadır. Dünyanın üzerinde uçak sayısı azken kurallara uygunluk ve hatta otomasyon 
çok önemli gözükmeyebilirdi. Ancak şu anda havada aynı anda bulunan uçak sayısı 5.000 ila 10.000 arasındadır. 
Bu da hem tüm uçuş yapanların kurallara dikkatle riayet etmesi hem de insan üstü bir hesaplama hassasiyeti 
gerektiren koordinasyon ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Bugün, teknik olarak bir uçağı otopilot ile kaldırmak, bir noktaya uçurmak ve indirmek mümkündür. Sorun tek 
bir uçak olduğunda kolay çözülmektedir ancak havada on bin uçak varken ve her uçağın içerisinde yüzlerce 
insan otururken bu o kadar kolay olmamaktadır. Tüm ekosistemin kontrol altında tutulması gereklidir. Oluşacak 
acil durumlarda ise sadece makinelere ve bilgisayarlara güvenmek de mümkün değil. Otonom sistemler her 
şey planlandığı gibi giderken çok başarılıdırlar ama işler karıştığında müdahale etme kapasiteleri sınırlıdır. Aynı 
sorunlar insansız araçlar için de geçerlidir. Her ne kadar insansız araçlar uzaktan kumanda edilse ve bu kumanda 
fonksiyonlarını bir bilgisayara tanımlamak mümkün olsa da tüm uçuşların bir bilgisayar tarafından yönetilmesini 
sağlayacak teknik, hukuki ve etik altyapı çok eksiktir.

Hava şartları yüzünden arıza yapan ve düşüşe geçen bir İHA’yı örnek alacak olursak bu karar mekanizmalarının 
ne kadar hızlı şekilde karmaşık hale geldiği örneklendirilebilir. Düşüşe geçen İHA’nın bulunduğu alanda bir tarafta 
50 çocuğun olduğu bir oyun parkı, hemen yanında ise 10 yetişkinin olduğu bir kafeterya olduğunu varsayarak 
İHA’nın nereye düşebileceğini öngörmeye çalışabiliriz. Bir pilot, bu tip durumlarda hızla karar verir ve aldığı 
karar ile de sorumlu tutulur. Ancak bu kararı bir bilgisayar verecekse kim sorumlu tutulacaktır? Kullanıcı mı? 
İHA’nın sahibi mi? İHA’yı tasarlayan firma mı? Yoksa İHA’yı programlayan firma mı? Arızaya sebep olan parçanın 
üreticisi mi? Burada karar mercisi neresi olacaktır? Sigorta firması nasıl davranacaktır? Muhattap kimdir?
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Bu örnek ile anlatmak istediğimiz, insan faktörünü bir operasyondan tamamı ile çıkarmak oldukça zordur. 2015 
yılında vizyona giren “Eye in the Sky” (Gökyüzündeki Göz) filminde bu konu çok zekice işlenmektedir. Filmde 
ABD ordusu, İngiliz istihbaratıyla iş birliği yaparak Orta Doğu’da bir hedefi İHA ile bombalamak ve tam o anda bir 
intihar bombası eylemine hazırlanan grubu imha etmeyi planlar. Bombacıların hazırlandığı ile ilgili bilgi kesindir. 
Bombanın nerede patlatılacağı ve kaç kişinin öleceği dahi hesaplanabilmektedir. Ancak teröristlerin evinin hemen 
yanında ekmek satan küçük bir kız vardır ve bütün film, yüzlerce insanın hayatını kurtaracak bu operasyonda 
görevli insanların bir kızın hayatından yasal ve etik olarak nasıl sorumlu tutulduğunu anlatmaktadır.

Otomasyonun en azından yakın gelecekte tüm insan faktörünü ortadan kaldırmayacak olması, hayatlarımızın 
değişmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu program ile elde edeceğiniz lisans ile Türkiye’de 25 kg’a kadar 
İHA uçurma hakkı elde edilecektir ve kanunen şu anda Türkiye’de otonom İHA uçuşu yasaktır. Yani mutlaka 
direksiyonda bir insan olması gereklidir. Ancak bu her zaman böyle olacak anlamına gelmeyecektir. Belki 5, 
belki 10 sene içerisinde otonom İHA uçuşlarının başlayacağı düşünülmelidir. Bu yüzden sizlerin de aldığınız 
lisans kapsamında yeteneklerinizi ve bilginizi sürekli geliştirmek ve otonom sistemlerden bir adım önde olmak 
zorunluluğunuz doğar ki ticari olarak menfaat sağlamaya devam edebilin.

c. Yapay Zekâ 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Sanayi 4.0 devriminin arkasında makinelerin hızla kazanmaya başladığı yapay 
zekâ yatmaktadır. Yapay zekâ, bir makinanın gelişmiş algoritmaları kullanarak çok hızlı ve minimum hata ile 
karar verebildiği sistemleri beraberinde getirmektedir. Yapay zekâ, önümüzdeki süreçte gittikçe daha fazla 
sektörde kendisine yer bulacaktır. Şimdiden İnternette insanlar gibi hareket eden hatta insanların fiziksel olarak 
yapamadığı hareketleri yapan robotlar görülmektedir. Artık satrançta cep telefonundaki bir uygulamayı dahi 
yenmek imkânsıza yakındır. Hatta Google Alpha gibi kendi kendine öğrenebilen bilgisayarlar geliştirilmiştir. 
Kuantum bilgisayarlar, çok farklı bir devrim vaad etmektedirler. 

Ancak yapay zekânın henüz tüm insanlığı alt edeceği gibi bilim kurgu senaryolarının gerçek hayatta tartışılması 
için erkendir. Bilinç ve zekâ aynı şey değildir. Bir bilgisayar, hızı sayesinde insandan çok daha zeki gözükebilir ve 
çok karmaşık algoritmaları çözebilir. Ama daha bilinçli olmanın ne anlama geldiğini bilmediğimizi kabul etmemiz 
gerekir. Bu konuda bilim dünyasında bir görüş birliği yoktur. Tek bildiğimiz, zeki olan bir şey ile bilinçli bir şeyin 
aynı olmadığıdır. İnsanlar arasında tarih boyunca diğerlerinden daha zeki insanlar olmuştur. Zeki dediğimizde 
örneğin hemen aklımıza Einstein’ın meşhur, saçları dağınık resmi gelmektedir. Ama insanlar arasında bir bilinç 
yarışı bugüne kadar olmamıştır. En basit tabiri ile bilinçli olmak nedir, bilinmemektedir.

Sosyal olarak bakıldığında insanoğlunun kurduğu tüm sistemlerin altında zekâ değil aslen bilinç yatmaktadır. 
Özellikle hukuk sistemimizde önce işlenen bir suçun bilinçli olarak mı yoksa yanlışlıkla mı işlendiğine 
bakılmaktadır ve verilecek ceza, buna göre önemli ölçüde değişim göstermektedir.  Beşerî ilişkiler ve bilimler 
hep “bilinçli insanların” davranışlarını temel almaktadır.

İHA’lar, şüphesiz yapay zekâdan faydalanacak teknolojilerin başında gelirler. Günümüzde geliştirilen ticari 
ve kamusal birçok uygulama, yakın bir gelecekte İHA’lara yüklenecek komutlar ile yapılabilecektir. Ancak 
bu sistemlerin bilinçlenmesi yönünde henüz bir gelişme bulunmamaktadır. Hukuki zemin hazırlanmadan bu 
çalışmaların halka açık alanlara taşınması mümkün değildir. Bir önceki bölümde bahsedilen sıkıntılardan dolayı 
sorumluluğun nerede olduğunu belirten açık düzenlemeler ve tüm sistemleri merkezi olarak denetleyebilecek bir 
altyapıya ihtiyaç vardır. Teknolojik olarak mümkün olsa da çok yakın bir gelecekte otonom sistemlerin pilotların 
yerine geçmesini beklemek hayalcilik olacaktır. Her zaman için kumandanın başında bir insan bulanacaktır.

Belki de en güzel örnek, günümüzdeki ticari havayolu pilotluğudur. Yolcu uçakları, kendi kendilerine kalkıp inecek 
kadar gelişmiş otonom sistemler ile donatılmışlardır. Ama uçakta her zaman bir kaptan pilot bulunmaktadır. 
Zaman içerisinde uçak sayısı arttıkça pilot sayısı da artmıştır. Bununla birlikte pilotluk gittikçe daha uzmanlık 
ve sorumluluk gerektiren bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde havayolu pilotları, oldukça yüksek 
maaşlar kazanmaktadırlar. Gelirleri azalmamış, tam tersine yıllar içerisinde artmıştır. 

İHA pilotluğunun da benzeri şekilde gelişeceği, gittikçe daha yüksek beceriler gerektiren ve daha çok kazandıran 
bir meslek dalı olacağını ön görebiliriz.
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d. Sürü Tasarımı 

İHA’ların bir önemli özelliği de birbirleri ile iletişim içerisinde olabilmeleridir. Bu özellikleri göz önüne alınarak 
birden çok İHA’nın yer aldığı uçuşlara sürü (swarm) adı verilmektedir. Birbiri ile gerçek zamanlı iletişim içinde 
olan ve koordine çalışabilen İHA’ların farklı uygulamaları ortaya çıkmaktadır. Gelecekte İHA’ların tek başına değil 
daha çok sürü olarak kullanıldığı görülecektir. 

Sürü olarak hareket eden İHA’lar çok önemli avantajları beraberinde getirmektedirler. En başta yapılacak iş hız 
kazanacaktır. Örneğin bir alanı tek bir İHA’nın fotoğraflaması ile birden çok İHA’nın fotoğraflaması arasında zaman 
farkı vardır. Bu hız, bazı fonksiyonlarda önemli maliyet avantajları da sağlayabilmektedir. Hatta bazı işlemler var 
ki tek bir İHA’nın yapması mümkün değildir ve ancak bir İHA sürüsü bu işin altından kalkabilecektir. Örneğin 
geniş bir alanın gerçek zamanlı güvenlik amaçlı kontrolü için tek bir İHA’nın uçuşu boşluklar yaratacaktır. Birbiri 
ile koordine hareket eden İHA’lar hem aynı anda havada birden çok İHA’nın kalması, hem de pili biten İHA’nın 
yerini başka bir İHA’nın alması sonucu sürekli ve tüm alana yayılır şekilde bu kontrolü gerçekleştirebilecektir.

Önceki bölümlerde bahsedilen otomasyon, otopilot, yapay zekâ gibi gelişmiş özellikler, esas değerini sürü 
drone uçuşlarında gösterecektir. Tek bir drone’u uçurmak için otonom drone, bir insan ile rekabet içerisinde 
olacaktır. Tek bir insan, karmaşık bir teknolojiden hem daha ekonomik hem de daha etkilidir. Ancak iş aynı anda 
yüz drone’u uçurmaya geldiğinde burada otomasyonun çok bariz avantajları ön plana çıkacaktır. Bu yüzden 
drone pilotları, sürekli yeni gelişmekte olan ve bireysel yeteneklerinin değer bulacağı sektörleri takip etmek 
durumundadırlar.

Birbiri ile tıpatıp aynı 10 drone ile birbirinden farklı 10 drone’u sürü şeklinde uçurabilmek, aslında oldukça farklı 
mühendislik problemleridir. Günümüzde aynı özelliklere sahip drone’ları sürü olarak kontrol edebilme noktasında 
önemli başarılar elde edilmiştir. Ancak bir iş yapılacağı zaman sadece çok özel durumlarda aynı özelliklere 
sahip makinelerden birçok adet kullanılır. Ekip çalışması dendiğinde daha önemli olan, farklı durumlarda farklı 
görevler üstlenebilecek, değişik yeteneklere sahip drone’ları bir arada çalıştırmak olacaktır. Henüz teknoloji, bu 
noktadan uzaktır. Soldaki komplilke ağ grafikleri gibi detaylı modellerle, doğanın oldukça etkin kullandığı farklı 
koordinasyon stratejileri araştırmacılar tarafından çalışılmaktadır.
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İHA’LARIN TİCARİ 
KULLANIMI VE GELECEĞİ
a.  Büyüyen Drone Sektörü

İnsansız hava araçları, 10 yıldan kısa bir süre içerisinde günlük hayata girmeyi başarmıştır. İlk başta askerî 
hedefler için geliştirilen bu teknolojiler 2010 yılından itibaren önce kamusal alanda, ardından rekreasyon ve en 
sonunda da ticari uygulamalar ile geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başlamıştır. 

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs’in raporuna göre 2020’ye kadar dünyada İHA 
pazarının 100 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir.  Aynı raporda, özellikle inşaat, tarım, sigortacılık, enerji 
gibi sektörlerin milyar dolarlık drone kullanımı hacimlerine sahip olacağı belirtilmektedir.

Diğer bir çok uluslu finans şirketi PwC, kendi bünyesinde Polonya merkezli bir İHA Çözümleri birimi kurmuştur 
ve buradan Avrupa’da yapılacak yatırımlara danışmanlık vermeye başlamıştır. Bu tip büyük oyuncuların sektöre 
giriyor olması, bizlere gelecekte İHA’ların ne kadar etkili bir alan olacağının ipuçlarını vermektedir.

Bu bölümde günümüzde İHA’ların en geniş kabul gördüğü ticari uygulamalar paylaşılacaktır. Ayrıca İHA’ların 
gelecekte ne şekillerde kullanabileceği, teknolojinin ne yönde gelişmesinin beklendiği ile ilgili konulara 
değinilecektir. 

11
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b. Uzaktan Ölçüm

Uzaktan Ölçüm (Remote Sensing) İHA’lar için ön plana çıkan en doğal kullanım alanıdır. Uzaktan ölçüm, 
dünyamızın bir uydu veya yüksekten uçan bir hava taşıtı ile bilgi alma amaçlı taranması demektir. Yakın zamana 
kadar uzaktan ölçüm, oldukça maliyetli ve zaman alan bir iş olduğu için ancak çok özel projelerde kullanılan 
bir uygulama olarak kalmıştır. Özellikle kamera veya farklı sensorlar taşıyan drone’ların piyasaya girmesi ile 
maliyetler hızla düşmüş ve çok geniş kullanım alanları yaratılmıştır.

Dünya üzerinde bir alanın ölçümlemesinin karadan değil havadan yapılmasının çok bariz avantajları vadır. 
Karadan bir ölçüm yaptığınız zaman genel olarak iki boyutlu bir ortamda çalışılmaktadır. Eğer çok pahalı bir 
ekipman kullanmıyorsanız, ölçüm yapacağınız alan 10 kilometre çapını geçmemektedir. Ayrıca kara taşıtlarının 
hareket hızı karşılaştığı engeller, müsait yollar ve zemin şartları ile kısıtlı olacaktır.

Havadan ölçüm yaptığınızda tüm bu engeller ortadan kalkmaktadır. Hava taşıtınızın eriştiği yüksekliğe göre çok 
geniş alanları, saha şartları ile kısıtlı kalmadan taramak mümkün olabilmektedir. Toplanan bilgi, üç boyutlu hale 
gelmektedir. 

Uzaktan ölçümlerin temel uygulama alanlarına baktığımız zaman üç başlıkta değerlendirebiliriz. 
• 2-Boyutlu Tarama 
• Zemin Etüdü
• GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

Uzaktan ölçüm yolu ile tarımdan madenciliğe, enerjiye ve inşaata, birçok sektörde hızla drone uygulamaları 
geliştirilmektedir. Özellikle kamuda belediyecilik, ormancılık gibi alanlarda uzaktan ölçüm yapabilme yeteneği, 
hizmet maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir.

Drone kullanımı ile uzaktan ölçüm, tarım dâhil çok farklı kullanım alanları bulmuştur.
Aktif ölçüm, ürünlere bir enerji göndererek üründen gelen tepkiyi ölçer. 

Pasif ölçüm ise güneş enerjisinin üründen yansımasının 
ışık yelpazesindeki karşılığını ölçer.
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Drone ile uzaktan ölçüm yaparken şu prensipleri akılda bulundurmak önemlidir:

1- Pozisyonunuzun ne kadar hassas tespit edildiği, elde edeceğiniz verinin kalitesi için öncelik taşıyacaktır. 
Eğer pozisyonunuzu doğru hesaplamıyorsanız, verileriniz anlamsız hale gelecektir.

2- Yapılan her ölçümde bir hata payı vardır. Genelde bu hata payı ölçüm yaptığınız cihazın hassasiyeti ile 
orantılıdır. Örneğin, cetvel bir ölçüm aracıdır. Cetveliniz ne kadar hassas ise, yapacağınız ölçüm de o kadar doğru 
olacaktır. Ölçüm yapmadan önce mutlaka ölçümü yaptığınız cihazın kısıtlamalarını hesaplarınıza dâhil etmeniz 
ve yapılacak ölçüme uygunluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir.

3- Yaptığınız ölçümlerdeki hata paylarının temel belirleyicisi, kullandığınız insansız hava aracı sisteminin 
bütünüdür. Bir ölçüm yapmadan önce sadece ölçümü yapan sensörü değil, bu ölçümün işlenmesi dahil 
kullanacağınız tüm sistemin kısıtlamalarının değerlendirilmesi gereklidir. İHA’nın ne kadar stabil olduğu, 
pilotun ne kadar becerikli olduğu, hava şartları, pozisyon belirleme becerisi, bilginin işlenmesinde kullanılan 
programların performansı, yapılan ölçümün kalitesini önemli oranda etkileyecektir.

4- Her ölçüm için hassasiyet standartları vardır. Bir ölçüm yapacağınız zaman mutlaka yapılacak çalışmanın 
bir endüstriyel standardı bulunacaktır. Kullandığınız İHA sisteminin hata payı ile bu standartları karşılaştırarak 
yapılacak ölçümün ne kadar kabul edilebilir olduğunu değerlendirebilmek mümkündür.

5- Gerekirse uzaktan ölçümleriniz zeminden de test edilebilmektedir. Bu her zaman kolay olmayabilir, 
hatta maliyetleri açısından mümkün de olmayabilir. Ama eğer yapılacak ölçümün hassasiyet seviyesi çok pahalı 
bir ekipman gerektirecekse önce uzaktan ölçümü bir hata payı ile gerçekleştirip sonra zemin desteği ile arzu 
edilen standarda ulaşılabilir.

c. Mevcut Kamusal ve Ticari Uygulamalar

İHA Tarihi bölümünde de belirtilmiş olduğu gibi, ilk etapta askeri amaçlar doğrultusunda üretilen insansız 
araçlar, zamanla farklı yönlerinin ortaya çıkması ve bu gelişime paralel fikir ve ilerlemeler ile birlikte bugün çokça 
farklı kullanım alanı ve amacı olan dev bir teknolojiye dönüşmüştür. Devletlerin askerî ve istihbarî çalışmalarda 
kullandığı drone teknolojisi, ürün ve model çeşitliliği, AR-GE tabanlı çalışmalar, üretim ve ürün sayısındaki artış, 
erişilebilirlik, fiyat gibi faktörlere bağlı olarak zamanla kategorilere ayrılmış ve bu bağlamda ortaya farklı amaçlar 
için üretilmiş, farklı şekil, ağırlık, kategori ve fiyatlarla birçok ürün çıkmıştır. 

Bugün ülkemizdeki kategori tanımları üzerinden gidecek olursak SHGM tarafından kalkış ağırlığına göre 
tanımlanmış dört farklı İHA tipi, savunma, istihbarat, arama-kurtarma, fotoğraf ve prodüksiyon, hobi gibi birçok 
amaç doğrultusunda aktif olarak kullanılmaktadır. Devletler terörle mücadele, istihbarat, sınır ötesi operasyonlar 
gibi alanlarda İHA2 ve İHA3 tipi araçları aktif olarak kullanıp kayda değer verimlilik ve başarı öyküleri elde ederken, 
aynı periyotta kullanıcılar da İHA0 kategorisinde değerlendirilen küçük drone’lar ile hobi gereksinimlerini 
karşılamakta, hatta profesyonel organizasyonlarla yarışlara katılıp spor endüstrisinin son halkasının bir parçası 
olabilmektedirler.

Bugün İHA teknolojisinin kullanım alanlarını sıralarken, herhangi bir alandan ‘mevcut’ kalıbı ile söz etmek aslında 
pek de mümkün değidirl. Zira hızla gelişmekte olan bu teknolojinin getirdiği yenilikler, mevcut uygulamaları 
geliştirmekten öte, zaman zaman tamamen ayrı bir forma dahi taşıyabilmektedir. Örneğin; yazılım, yapay 
zekâ gibi alanlardaki gelişmeler, drone’ların insan kaynaklı faaliyetlerini doğrudan otonom çalışma prensibine 
çevirebilmektedir. Bu bağlamda mevcut kullanım alanlarından söz ederken, parantezi kapatmamak faydalı 
olacaktır.



135H AUMTİCARİ İHA PİLOT LİSANS EĞİTİMİ REFERANS KİTABI

İHA’lar, icat öykülerindeki başlangıç noktası olan askeri alanlarda uzun yıllardır, aktif ve etkili bir şekilde 
kullanılmaktadır. Bugün başta ABD olmak üzere dünyanın gelişmiş ve büyük ülkeleri, kritik bölgelerdeki askeri 
faaliyetlerini ve istihbarat çalışmalarını, 80 bin feet dolaylarında dahi seyredebilen dev drone’ların sağladığı uydu 
görüntüleriyle yürütmektedirler. Savunma sanayi noktasında önemli bir gelişme gösteren ülkemiz de özellikle 
terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar gibi kritik aksiyon alanlarında bu teknolojiden, silahlı düzeyde dahi 
faydalanıp son derece başarılı sonuçlar elde etmektedir. Drone’ların emniyet alanındaki kullanımı ordu ile sınırlı 
değildir. Bugün polis ve jandarma gibi emniyet birimleri de operasyonlar, arama çalışmaları, sınır güvenliği, 
trafik denetleme gibi konularda drone teknolojisini aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Haber bültenleri, Google  
gibi içerik bazlı platformlarda ve sosyal medyada ‘drone’ kelimesinin varlığının ve görünürlüğünün her geçen 
gün arttığı görülmektedir.

Drone’ların dünyadaki sektörel kullanım alanlarının kendi içindeki yüzdesel dağılımı önemli bir değişim 
göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. Ancak Türkiye perspektifinde baktığımızda, ‘drone’ denilince 
akla gelen öncelikli kavramların yukarıda bahsedilen emniyetle alakalı konuların yanı sıra fotoğrafçılık ve 
prodüksiyon olduğu gerçeğiyle karşılaşılır. Basit bir deyişle bugün Türkiye genelinde ‘drone’ kelimesinin 
insanlarda yarattığı çağrışım ‘emniyet’in yanı sıra ‘hobi’, ‘fotoğraf’ ve ‘prodüksiyon’ şeklinde tezahür etmektedir. 
Bununla birlikte sektörel bir filtreden bakıldığında, arama-kurtarma, harita mühendisliği gibi alanlarda da hatırı 
sayılır bir farkındalık olduğu da görülmektedir. Bunlardan ötürü, burada bahsettiğimiz bu alanları ‘mevcut’ 
kullanım alanı çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.

d. Gelişmekte Olan Kamusal ve Ticari Uygulamalar

Yukarıda da belirtildiği üzere, İHA teknolojisinin mevcudun ötesinde ‘gelişmekte olan’ ve ‘potansiyel’ kullanım 
alanları son derece çarpıcı ve heyecan verici gelişme, beklenti ve öngörüleri kapsamaktadır. Drone’ların uçuş 
operasyonlarındaki manevra yeteneklerinde elde edilen gelişmeler, uçuş süresi, uçuş mesafesi, batarya ömrü, 
sürü tasarımları, yapay zekâ, otonom yazılımlar gibi alanlarda kaydedilen gelişmelerle birlikte drone’ların uçuş, 
manevra, taşıma, havada kalış süresi, sürat gibi yetenekleri de hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak da bu 
araçların kullanım amaçlarıyla ilgili mevcut fikirler aynı paralelde artmakta, ayrıca yeni fikirler de günbegün 
ortaya çıkmaya devam etmektedir.

İHA’ların bugün yukarıda belirtilenlerin yanı sıra çokça kamusal ve ticari kullanım alanı vardır. Örneğin;

• İnşaat 
• Tarım 
• Hayvancılık 
• Vahşi yaşam ve belgesel çalışmaları
• Arkeoloji 
• Doğal afetlerle mücadele 
• Emniyet
• Doğal kaynakların arama ve çıkarılma çalışmaları 
• Denizcilik 
• Su altı dünyası 
• Kargo ve taşımacılık 
• Ulaştırma 
• Meteoroloji
• Spor endüstrisi 
• İlaçlama
• Temizlik
• Tıbbi taşımacılık
• Ambulans ve acil ilaç hizmetleri
• Emlakçılık
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Bu örnekler içerisinde insan yaşamına doğrudan etki edebilecek alanlar arasında yer alan tarıma dikkat çekici 
bir örnek olarak değinmekte fayda vardır. Bugün İHA’lar, üzerlerine monte edilen farklı ekipmanlar sayesinde, 
zaman, fiyat ve verimlilik açısından maliyet teşkil edebilecek birçok işi kolaylaştırmaktadır. Örneğin kızılötesi 
görüş özelliğine sahip kamera ile donatılmış bir İHA, üzüm yetiştirilen geniş bir araziyi kısa zamanda tarayarak 
insan gözünün göremediği birçok detayı (topraktaki nem oranı, güneş ışığının emiliş oranı, mahsulün olgunluğu, 
çürüme veya virüs gibi) tespit edip raporlayabilmektedir. Böylelikle ürün kalitesinde, miktarda ve verimlilikte 
artış, virüs veya çürüme gibi durumların kolaylıkla tespiti dolayısıyla yapılacak ilaçlama işlemlerinde zaman ve 
malzeme tasarrufu gibi avantajlar sağlanabilmektedir. Bugün bu örneklerdeki uygulamalar, dünyanın birçok 
ülkesinde tarım arazilerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Öte yandan inşaat sektöründe çalışan birçok birim (mühendisler, mimarlar, harita mühendisleri vb.) Türkçe’de 
‘uçangöz’ adıyla anılan İHA’ların görüntüleme alanındaki kabiliyetlerini iş verimliliği ve sürat gibi konuların 
geliştirilmesinde kullanırken, artan ağırlık kapasiteleriyle İHA’lar, vinç gibi aygıtların gerçekleştirdiği somut 
operasyonlarda da kolaylık sağlamaya devam etmektedir. Dünyaca ünlü bazı spor kulüplerinin antrenörleri, 
sporcuların daha verimli antrenman yapmalarını sağlayabilecek gözlemler, taktiksel çalışmalar gibi konularda 
drone kabiliyetlerine başvurmaktadır. Bugün turistik bölgelerde cankurtaran görevi dahi üstlenen drone’lar, 
kamusal alanda arkeolojik çalışmalardan doğal afetlerle mücadeleye, arama kurtarmadan cezaevi denetimine 
kadar birçok alanda yardım için aranan ve başvurulan bir teknolojiye dönüşmüş durumdadır.

Güncel bir örnek olarak; İtalyan tasarımcı Vincenzo Navanteri’nin geliştirdiği drone, bu teknolojinin kullanım 
alanları konusunda ilham verici özelliklere sahiptir. 34 yaşındaki Navanteri’ye İsviçre’nin Lozan kentinde 
düzenlenen ‘Dünya Hava Sporları Konferansı’nda 20 bin dolarlık ödülü kazandıran ‘Sedye Drone’, otonom 
şekilde uçan bir akıllı ambulans özelliği taşımaktadır. 120 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi olan dört 
pervaneli tasarım, üzerine sabitlenen bir hastayı 1000 metre irtifada, saatte 110 kilometreye varan bir hızla 150 
kilometrelik mesafeye kadar taşıyabilmektedir. Yani basit bir deyişle; yakın gelecekte, trafiğe takılan ambulans 
gerçeği tarihe gömülecek demek abartı olmayacaktır. 

İHA’lar, diğer bir taraftan da dünyada icat edilmiş tüm ulaşım araçlarının müzmin talihine erişmiş durumdadır. 
Tekerleğin icadından araba, motosiklet ve hatta kamyon yarışlarına, denizciliğin gelişiminden yelken yarışlarına 
uzanan o keyifli yolculuk, drone’lar için de start almıştır. Bilgisayar oyunlarının e-spor kategorisinde değerlendirilip 
sektöre dönüştüğü, stadyumlar dolusu insanların klanlar arası amansız oyun mücadelelerini izlediği bu devirde, 
yarış drone’ları ve dünyanın en iyi drone kullanıcıları da, ‘Yarış Pilotu’ unvanıyla rekabet platformlarında boy 
göstermeye başlamıştır. 

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde lokal, ulusal ve uluslararası düzeyde çokça yarış platformu mevcuttur. 
Multi GP, Drone Racing League gibi oluşumlar, büyük sponsor destekleri ve büyüleyici organizasyonlarla, 
dünyanın en iyi drone pilotlarını bir araya getirip izlemesi son derece keyifli yarışlar düzenlemektedirler. Bu 
organizasyonlarda yer alan takımlar ve sporcular, profesyonel düzeyde kariyerler inşa edip önemli gelirler 
elde ederken, meraklı izleyiciler bu yarışçıların rekabetini ESPN, Fox Sports gibi dev yayın portallarından takip 
etmektedir. İnsanoğlu karada geliştirdiği Formula 1 heyecanını göklere taşımaya başladı denildiğinde abartmış 
olunmayacaktır. 
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e. 5G ve Drone’lar

Dünyada cep telefonlarının kullandığı altyapıda 4G adı verilen teknolojiden 5G’ye geçiş sağlamak için hararetli 
bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. 3G’den 4G’ye geçerken yaşanan temel farklılık, internet hızı ve bağlantı 
kalitesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişme özellikle akıllı telefonların kullanımı açısından büyük önem taşısa da 
pratikte hayatımızı kökten değiştirdiğini söylemek mümkün değildir. 

5G teknolojisi, gerçek bir devrim niteliğindedir. Bir taraftan cihazınızın bağlantı hızı ve kalitesi artarken diğer 
taraftan hem daha çok cihazı aynı iletişim ağı üzerine tanımlanabilmesi hem de bir cihazdan diğerine erişimin 
muazzam hızlanması, 5G için “Nesnelerin İnterneti (IoT/Internet of Things)” adı verilen bir gelişimi beraberinde 
getirmektedir.

4G ile bir cihazın taşıdığı SIM karttan diğerinin SIM kartına veri aktarımı 1 saniyeye kadar süre alabilmektedir. 
Bu yüzden gerçek zamanlı bir iletişimden söz etmek mümkün değildir. Örneğin 4G üzerinden bağlantı kurarak 
drone’unuzu uçurmaya çalışsanız verdiğiniz komutların anında yerine getirilmediğini görürsünüz. 5G, eriştiği 
hız ile gerçek zamanlı iletişime imkân tanımaktadır. Bu yüzden de geleceğin tüm insansız araçlarının, ve elbette 
drone’larının GSM şebekesine tanımlı cihazlar olması beklenmektedir.

Drone’unuz GSM şebekesinde tanımlandığı anda çok farklı bir dünya ortaya çıkmaktadır. En başta, drone’unuzu 
uzaktan kumandanızın erişim mesafesi ile sınırlı kalmadan dünyanın her yerinden kontrol etmeniz mümkün 
olabilecektir. Belki daha da önemlisi, şebekeye tanımlı olan drone’unuz otomatik olarak bir merkeze kayıtlı 
olacağından uçuş koridorları ile ilgili her türlü merkezî düzenlemeyi yapmak mümkün olacaktır. Yani drone’unuzu 
satın aldığınızda kayıt ettirmenize veya uçuş izni almanıza gerek kalmayacaktır.

5G’nin getireceği diğer önemli bir avantaj, havadaki drone’ların birbiri ile iletişim halinde olmalarına izin 
vermesidir. Bugün kullandığımız drone’lar birbirlerinden bağımsız şekilde havada hareket etmektedirler. 5G 
sayesinde bir drone, dünya üzerindeki herhangi bir drone ile eşleştirilebilecek ve bir anlamda konuşabilecektir. 
Şüphesiz bu şekilde iletişim halinde olan drone’ların ticari kullanım olarak getireceği çok önemli faydalar vardır. 
Bir drone, topladığı verileri otomatik olarak başka bir drone’a, hatta her türlü GSM şebekesine bağlı cihaza 
aktarıp aksiyon alabilmesi için gerekli komutları gönderdiğinde tam otonom sistemlerden bahsetmek mümkün 
olacaktır.

5G üzerinden drone’ların ve en geniş tanımı ile tüm insansız araçların trafik koordinasyonu, şimdiden dev 
telekomünikasyon şirketlerinin ticari önceliği listesinde birinci sıraya girmiştir. Nesnelerin interneti, Drone’ların 
interneti, gökyüzündeki otobanlar gibi farklı terimler icat edilerek kullanıma girmiştir.

5G teknolojisi tam anlamı ile operasyonel olduktan sonra bu teknolojinin nereye gideceğini kestirmek oldukça 
güç bir hal almaktadır.
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İnsanlık, tarihi boyunca küçük veya tesadüfi sayılabilecek girişimler ve bu girişimlerin ilk ve mütevazı adımlarıyla, 
aslında devrim niteliğinde denebilecek çokça dönüm noktasına şahit oldu. Keşif aşamasında birçok insana 
faydasız veya fuzuli gelen, zaman zaman devletler ve halklarca dahi eleştirilen, hatta hedef haline getirilen 
birçok gelişme, bugün insanlığın kaderini olumlu yönde değiştirmiş olmasıyla takdir ve şükran odağı olmuş 
durumda. 

Ne gariptir ki o günlerde geleceğe doğru hızla yol alan insanoğlu bu devrimlere şüpheyle yaklaşırken, aynı canlı 
türü bugün asla geri gelmeyecek bir geçmişe, aynı devrimin öncüsü olmamanın pişmanlığı ile bakıyor.

Şüpheyle veya inançla, her ne taraftan bakıyor olursak olalım… Gerçek olan şu ki; bugün, şu an, geriye kalan 
hayatlarımızın ilk gününü yaşıyoruz ve görünen o ki insansız araçlar, bu geleceğin, insanlık tarihine geçecek 
dönüm noktalarından, devrimlerinden birini oluşturuyor. Bunu yalnızca okuyup bitirdiğiniz bu kitap veya kitabın 
yazım sürecinde faydalanılan kaynaklar ve referanslar değil, dünyanın en önemli kurum, kuruluş, marka ve 
liderleri, ekonomik ve teknolojik projeksiyonlar, finansal öngörüler, istihbarat raporları ve daha nice muteber 
çalışma öne sürüyor. Hızla yaklaştığımız gelecek de, tıpkı bizim ona koşar adım gittiğimiz gibi bize doğru; 
çoğunlukla gökyüzünden, kanatlarıyla, pervaneleriyle, otopilotları ile yapay zekâları ile hızla yaklaşıyor. 
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Tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: İstikbal göklerdedir. Hem de hiç olmadığı kadar.

Huma Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak, tamamlamış olduğunuz bu eğitim ve kitapla birlikte, her şeyden 
önce ‘drone’ gerçeğine bu ciddiyetle yaklaştığımızı, bu teknolojinin, bugün hakim olan bir yaklaşım olarak 
savunma sanayisi ve filmcilikle sınırlı olmadığını, bilakis birçok sektörde çok büyük bir ticari potansiyel taşıdığını 
vurgulamak istedik. 

Bununla birlikte; havacılık, teknoloji, fizik, teknik, mekanik gibi, üniversitelerde bölüm olarak okutulan, 
hakkında binlerce kitap yazılmış onlarca önemli ve ciddi unsuru bünyesinde barındıran insansız araçlarla alakalı 
bir eğitimin, en az bu unsurların her biri kadar ciddiyetle ele alınması gerektiğinin idrakı ile, gerçek manada 
bir müfredat ve eğitim programı oluşturmaya ve dolayısıyla hızla gelişen bu sektörde en üst seviyede eğitim 
görmüş, elit seviyede pilotlar yetiştirmeye özen gösterdik. 

Eğitimlerimizi sadece bir lisans ve sertifika programı olmanın ötesinde yeri geldiğinde anaokulu seviyesinden 
başlayacak ve teknik donanımı olmayan herkesin anlayabileceği farklı seviyelerde kurgulamak için çalıştık. 
İnsansız araç eğitimini olabildiği kadar tabana inecek bir hale getirmeyi hedefledik.

Bu biliç ile yaklaşıp oluşturduğumuz bu eğitim programını başarıyla tamamlamanızın getirdiği kıvancın yanı sıra, 
bu yepyeni ve dev potansiyelli sektörün aynı hızla gelişen insan kaynağı havuzunda, en elit ve üst seviyelerde 
yer alıyor olmanızın mutluluğunu ve gururunu sizlerle paylaştığımızı belirtmek isteriz.

Umut ediyoruz ki kariyer ve yaşantılarınızın ilerleyen dönemlerinde, burada almış olduğunuz eğitim, bilgi, 
deneyim ve sertifikalar, bu sektörün ve sosyal hayatın içerisinde sizleri arzu ettiğiniz noktalara taşıyacaktır.

Hep birlikte tırmandığımız daha yüksek irtifalarda görüşmek dileğiyle…

HUMA EKİBİ
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