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21. Yüzyılda Sivil ve Ticari ĠHA 

Uygulamaları 

Cengiz KARAAĞAÇ
 

Öz 

21. yüzyılın ilk yarısındaki belirsizlik ve bilinmeyen odaklı güvenlik ortamında küresel iklim 

değişikliği, doğal ve insan kaynaklı afetler, su sorunu, enerji sorunu, gıda sorunu, nüfus artışı, göç ve 

gelir dağılımı dengesizliği gibi hususların potansiyel risk sahaları olması beklenmektedir. Muhtemel 

tehlikelere yönelik risklerin kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek uygulamalar kapsamında, 

dünya genelinde her yıl daha fazla kullanım örnekleri görülmekte olan İnsansız Hava Aracı (İHA) 

sistemleri, uygun çözümler sunabilme imkânına sahiptir. İHA sistemleri 2000’li yılların başından 

itibaren hızla yayılmış, sistemlerin sayısı ve çeşitleri artarken paralel olarak kabiliyetleri de oldukça 

gelişmiş ve askerî güvenlik ortamına yeni bir anlayış getirmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık 

Organizasyonu (ICAO), ABD ve Avrupa Birliği liderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 

hâlihazırda her geçen gün daha fazla sayıda görülmekte olan sivil ve ticari İHA uygulamalarının 

2020’li yıllarda oldukça yaygınlaşacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı, İHA Sistemleri, 21. yüzyıl, güvenlik. 

Civil and Commercial UAS Applications in the 21st Century 

Abstract 

disasters, water scarcity, energy problem, food shortage, population growth, human migration and 

income inequality are expected to be the potential risks for human beings. Unmanned Aircraft 

Systems (UASs), whose employment examples have been increasing every year, have the required 

potential to provide proper solutions for the management of aforementioned risks. UASs have spread 

widely since the beginning 21st century. While the number and types of UASs have been increasing, 

their capabilities have evolved substantially and they have introduced a new understanding for 

military security. Owing to actions under the leadership of ICAO, USA and European Union, the 

employment of UASs for civil and commercial purposes that has been increasing currently is 

anticipated to be widely common in 2020s. 
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GiriĢ 

20. yüzyılda iki dünya savaşı ve ardından da büyük bir soğuk savaş yaşayan 

insanoğlu, bu esnada bilim ve teknolojide birçok önemli gelişmeye tanık olmuştur. 

Sanayi Devrimi'nden Bilgi Çağı'na geçişin yaşandığı bu süreçte, küreselleşen 

dünya adeta küçülmüştür. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan önemli bir sorun, 

sadece ilgili coğrafyayı etkilemekle kalmayıp birçok ülkede ve hatta zaman zaman 

dünya genelinde hissedilmeye başlanmıştır. 

21. yüzyılla birlikte asimetrik savaş konvansiyonel savaştan daha büyük bir 

tehdit olarak ortaya çıkmıştır. Küreselleşen terör, siber kabiliyetlerle değişime 

uğramaya başlamıştır. Ülkeler arasındaki ve hatta ülke içindeki gelir dengesizlikleri 

sonucunda, daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak amacıyla milyonlarca insan büyük 

göçler yapmaya başlamıştır. Ekonomik ve siyasi nedenler başta olmak üzere çeşitli 

nedenlerle başlayan toplumsal olaylar, kısa sürede tüm ülkeye yayılarak ciddi 

sonuçlar yaratmıştır. Arap Baharı örneğinde olduğu gibi başka ülkelere de yayılan 

bu toplumsal olaylar, iktidar değişikliklerine dahi neden olmuştur. 

Daha güvenli bir dünya vizyonu ışığında; emniyetli kentler, akıllı/güvenli 

sınırlar, yeşil dünya, hassas tarım, temiz su kaynakları, güvenli enerji gibi yenilikçi 

kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bu yeni yaklaşımlar, birçok teknolojik yeniliğe 

ihtiyaç duymaktadır. Başlangıçta potansiyel faydaları çok geç görülen İHA 

sistemleri, bu bağlamda ciddi bir çözüm aracı olarak önem kazanmaktadır. 

Genelde dünya basınında “Drone”
1
 olarak adlandırılan İHA sistemleri barış, 

kriz ve harekât şartlarında her geçen yıl daha fazla kullanılmaktadır.  

İHA'ların gelecekte askerî harekâta yapacağı katkı ve önemleri açık bir 

şekilde görülmektedir. Bu nedenle, çok ayrıntılı çalışmalar yapılan askerî maksatlı 

İHA uygulamalarına bu çalışma kapsamında değinilmemiş, sadece sivil ve ticari 

İHA uygulamalarının geleceğin güvenlik ortamına yapacağı katkı incelenmiştir. 

NASIL BĠR GELECEK? 

ABD’de 17 istihbarat örgütünün çatısında yer alan Ulusal İstihbarat 

Direktörlüğü Ofisi’nin analitik kolu olarak faaliyet gösteren Ulusal İstihbarat 

Konseyi tarafından ilk olarak 1996-97 döneminde hazırlanan ve her başkanlık 

seçiminden sonra güncellenerek yeni ABD Yönetimi’ne uzun dönemli stratejik 
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planlamada yardımcı olmayı amaçlayan “Küresel Eğilimler” raporunun
2
 sonuncusu 

Aralık 2012’de yayımlanmıştır. İlgili raporun Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği tarafından hazırlanan Türkçe özetinde (MGK, 2013: 8); 2030’da 

küresel düzeyde artan nüfusa ve genişleyen orta sınıfa bağlı olarak, kaynaklara 

duyulan ihtiyaçlarda artış gözleneceği; küresel alanda gıda ihtiyacının %35’den 

fazla, enerji ihtiyacının ise %50 oranında artacağı; dünya nüfusunun yarısının su 

sıkıntısı yaşayacağı; iklim değişikliğinin bu kritik kaynakların ulaşılabilirliğini 

olumsuz etkileyeceği ifade edilmektedir.
 
 

Aynı raporda ifade edilen bir diğer önemli husus ise uluslararası göç ile ülke 

içi göçlerdir. Birinci Endüstri Devrimi’ndeki kadar büyük oranda olmamakla 

birlikte, son çeyrek yüzyıldakinden daha hızlı bir uluslararası göç beklenmektedir. 

Uluslararası göçten daha yüksek düzeylerde gerçekleşecek ülke içi göçleri, 

gelişmekte olan ülkeleri hızlı şehirleşmeye yönlendireceği, 2030’un sonlarına 

doğru ise bazı ülkelerde iklim değişikliği ve çevresel faktörleri etkileyeceği tahmin 

edilmektedir. Ayrıca, kuraklığa bağlı göçlerin, önemli bir sorun olacağı ifade 

edilmektedir. 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir raporda (United Nations, 

2007: 2); kentleşme, göç, artan nüfus yoğunluğu, çevresel değişim, küreselleşme ve 

yoksulluk eğilimleri nedeniyle felaket risklerinde değişim meydana geldiği ifade 

edilmektedir. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle iklimsel felaketlerde değişimler 

meydana gelerek olumsuz etkilerin daha da arttığı belirtilmektedir. 

BM'nin Nisan 2013'te hazırladığı bir diğer raporda (UNISDR, 2013: 11) ise 

bu yüzyıl içinde felaketler nedeniyle meydana gelen kayıpların maddi boyutunun 

2,5 trilyon ABD doları olduğu ifade edilmektedir.  

Geçmiş, bir anlamda geleceğin aynasıdır; geleceği tahmin etmek isteyenlerin 

en büyük yardımcısıdır. Geçmişte yaşanan sorunlar ve felaketler, gelecekte de 

görülebilir. Şüphesiz ki, içinde bulunulan çağa has yeni sorunlar da ortaya çıkabilir. 

Ukrayna’daki Çernobil nükleer santral felaketi, kendi türünde bir ilk olarak bu 

konuya en güzel örneklerden biridir. Gelecekte buna benzer ilkler mutlaka 

görülecektir. Ayrıca geçmişte karşılaşılan sorunlar, içinde bulunulan çağın 

şartlarına bağlı olarak daha şiddetli bir şekilde karşımıza çıkabilir. Küresel 

ısınmaya bağlı olarak orman yangınlarındaki artış, nüfus artışı ve sanayileşmeye 
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bağlı aşırı kentleşme sonucu artan suç oranı, bu kapsamda ilk akla gelen 

örneklerdir. 

Geleceğin risklerini tek tek değerlendirmek, oldukça hatalı sonuçlara neden 

olabilir. Bunların neredeyse tamamı, birbirlerinin etkisi altındadır. Bir riskin 

şiddetindeki artış, diğerlerinin etkisini de artırabilmektedir. Bu nedenle, aşağıda 

listelenen ancak bunlarla sınırlı olmayan risk sahalarını bir bütün olarak 

değerlendirmek gerekmektedir. 

Küresel Ġklim DeğiĢikliği  

Son yirmi yıl içinde insanlığın temel ekolojik sorunlarına “Küresel İklim 

Değişimi veya Küresel Isınma” adlı bir yenisi eklenmiştir. İnsan etkisinden 

kaynaklanan ve “yapay iklim değişimi” olarak da nitelendirilen bu sürecin, tüm 

canlılar ve cansız çevre için potansiyel tehlikelerle dolu olduğuna ve bu değişimin 

artık geriye döndürülemeyeceğine inanılmaktadır (Saraçoğlu, 2010).  

Bilim insanları, küresel ısınmanın insanoğlunun karşılaşacağı en büyük 

çevresel problem olduğunu savunmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin; su ve gıda 

krizlerine, ekonomik şoklara, kıt su kaynakları ve verimli topraklar için rekabete, 

gerilimlere ve silahlı çatışmalara neden olabileceği öngörülmektedir. Son 

dönemdeki gelişmeler bu öngörüyü doğrulamaktadır. Küresel ısınma sonucunda, 

son 30 yıl içinde dünyanın farklı bölgelerinde olağanüstü hava olayları yaşanmış ve 

geçen 10 yıl boyunca atmosfer kökenli küresel boyutta afetlerin sayısı iki kat 

artmıştır (Saraçoğlu, 2010). ABD’deki orman yangınları 1986’dan bu yana dörde 

katlanmıştır. Bunun belli başlı nedenlerinde biri, artık daha uzun süren, daha sıcak 

ve kuru geçen yaz mevsimleridir (Dixon, 2007). 

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin özellikle su kaynaklarının zayıflaması, 

orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalar gibi 

olumsuzluklardan etkilenecektir ve küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından 

risk grubu ülkeler arasındadır (Eslen, 2010: 237-275). 

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından biri, Türkiye’de 

orman yangınlarının şiddeti, süresi ve etki alanında ortaya çıkabilecek olan 

artışlardır. 1970’lerin başından beri yağışlarda gözlenen azalma eğilimi dikkate 

alındığında Türkiye’de her zaman var olan orman yangını olasılığı ve tehlikesi 
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daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkabilecektir (Eslen, 2010: 237-275). 

Özellikle Hatay’dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden İstanbul’a kadar 

uzanan kıyı bandı, yangınlar açısından en riskli bölgedir.  

Doğal ve Ġnsan Kaynaklı Afetler 

İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal 

yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları 

etkileyen, etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş 

edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarına afet 

denilmektedir. Afetler doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olmak üzere iki gruba 

ayrılır (İstanbul AFAD).  

Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye değişmektedir. 

Doğal afetler ölüm ve yaralanmalara ilave olarak, ülkelerin ekonomileri üzerinde 

büyük zararlara neden olabilmektedir. Yalnızca 2008 yılında dünyada doğal afetler 

nedeniyle 235.000 kişi ölmüş, 214 milyon kişi etkilenmiş ve mağdur olmuş, 

ekonomik kayıp 190 Milyar Doları bulmuştur (Eyidoğan, 2010). 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 2005 yılında yayımladığı rapora göre, 

Türkiye başta deprem olmak üzere birçok doğal afetin tehdidi altında 

bulunmaktadır. Türkiye'deki doğal afetlerin yüzde 61'ini deprem, yüzde 15'ini 

heyelan, yüzde 14'ünü sel, yüzde 5'ini kaya düşmesi, yüzde 4'ünü yangın ve yüzde 

1'ini çığ oluşturmaktadır (Hürriyet Gazetesi 2005). Doğal afetlerden en çok deprem 

ile mücadele eden Türkiye’de, 1980 ile 2008 yılları arasında 91 doğal afet meydana 

gelmiş ve ortalama olarak her yıl tahmini 753 kişi doğal afetler sonucunda hayatını 

kaybetmiştir (Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği). 

2 ila 15 milyon arasındaki nüfusa sahip dünyadaki şehirlerin yarısından 

fazlası yüksek deprem riskli yerlerdedir (UNISDR, 2013: 4). Türkiye’nin alan 

olarak %66’sı ise deprem riski yüksek olan 1. veya 2. derece deprem bölgesidir. 

Nüfusun %71’i buralarda yaşamakta, büyük endüstri merkezlerinin %74’ü ve 

enerji santrallerinin ise %75’i bu bölgelerde bulunmaktadır (Eyidoğan, 2010). 

Ortalama 3.500 yıllık bir gözlem süresi içerisinde Türkiye ve yakın 

çevresindeki kıyılarda etkili olan tsunami sayısı 100’ün üzerindedir. Geçmişte 

meydana gelen tsunamilerle ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarına göre; Akdeniz 
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ve Ege kıyılarında tsunami oluşma olasılığı yüksektir. Ayrıca, İstanbul’un 

Marmara sahillerinde 1,5-4,0 m su yükselimli tsunamiler oluşabileceği tahmin 

edilmektedir (Eyidoğan, 2010). 

İnsan kaynaklı afetlerin en dikkat çekici olanları nükleer, biyolojik, kimyasal 

ve endüstriyel kazalar ile taşımacılık kazalarıdır. Son yıllarda hızla sanayileşen 

Türkiye'de, insan kaynaklı afetler, geçmişe göre gelecekte daha fazla 

görülebilecektir. Bu alanda en riskli tesisler, kimyasal fabrikalar ile yakın gelecekte 

inşa edilmesi planlanan nükleer santrallerdir. 

Su Sorunu 

Su, dünya yüzeyine eşitsiz bir şekilde dağılan kısıtlı bir kaynaktır. Dünyada 

mevcut suyun sadece %2,5’i tatlı su olup bunun sadece %1’lik bir kesimi 

kullanıma uygundur. Bu %1’lik yenilenebilir tatlı su miktarı da dünyadaki hızlı 

nüfus artışı, iklimsel değişim ve kirlenme tehdidi altındadır (Yıldız, 2010). 

Su, en az enerji kadar yaşamsal önemdedir (Öğütçü, 2007). 21. yüzyılın 

başlarında dünya, ciddi bir su krizi ile karşı karşıyadır. Su kaynaklarının küresel 

ölçekte eşit olmayan dağılımı ve artan su yetersizliği nedeniyle, su jeopolitik bir 

kaynak niteliği kazanmış ve uluslararası güç dengeleri üzerinde etkili olmaya 

başlamıştır (Yıldız, 2010). Nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme nedeniyle, 

gelecekte suya olan talebin daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

Özellikle küresel ısınmanın etkisiyle, Türkiye’de su sorununun etkileri daha 

fazla hissedilmeye başlanmıştır. Şubat 2014 ayı itibarıyla çok ciddi bir kuraklık 

yaşayan ve potansiyel su sıkıntısının emareleri görülmeye başlanılan Türkiye'de, 

gelecekte su sorunun daha fazla önem kazanacağı öngörülmektedir. 

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak su arzında meydana gelen yetersizlik 

sonucunda, stratejik bir unsur olarak su kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. 

Temel olarak tarımsal, endüstriyel ve kentsel/evsel maksatlı olarak kullanılan 

suyun arz güvenliği önem kazanmaktadır.  

Asimetrik tehditlerin çok farklı şekillerde ortaya çıktığı dünyamızda, bir 

baraja yapılabilecek sabotaj sonucu oluşan su taşkını, binlerce insanın hayatını 

kaybetmesine neden olabilir; biyolojik veya kimyasal saldırı sonucunda içme su 

kaynaklarının kirletilmesi nedeniyle, kitlesel insan kayıplarına ilave olarak, bir kent 
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veya büyük bir coğrafi alanda çok uzun süre su sıkıntısı çekilebilir. Benzer 

öngörüler sonucunda birçok strateji uzmanı tarafından, gelecekte ana savaş 

nedenlerinden biri olacağı iddia edilen su kaynaklarının etkin bir şekilde korunması 

gerektiği ifade edilmektedir. 

Yaşanan kuraklık nedeniyle Ağustos 2007 ayında Ankara’da yaşanan ve çok 

fazla sürmeyen su kesintisinin halk üzerinde yarattığı ciddi etki, bu kapsamda 

örnek olarak verilebilir. Gelecekte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde 

herhangi bir nedenle yaşanabilecek uzun süreli su kesintileri, asimetrik etkiler 

yaratarak kargaşaya ve ekonomik sıkıntılara sebep olabilir. 

Enerji Sorunu 

Dünyanın enerji talebi her yıl %2 oranında artmaktadır (Dixon, 2007). 

Enerjinin teknik ve ticari bir konu olmaktan çıkıp ekonominin ve dış ve güvenlik 

politikalarının belkemiği haline gelmesi, son 10-15 yılın olayıdır. Bugün enerji 

konusu, hem ekonomik büyüme ve rekabet gücü hem çevre korunması hem yakıt 

ve güzergâhlarının güçlendirilmesi hem de dış ve güvenlik politikaları ile doğrudan 

bağlantılıdır (Öğütçü, 2007). 

Dünya nüfusunun artışı ve fosil enerji kaynaklarının azalmasına paralel 

olarak enerjinin önemi gittikçe daha da artmaktadır. Enerji kaynaklarını ve ulaşım 

hatlarını kontrol etmek amacıyla, gerektiğinde çatışma ve savaşa dönüşebilecek 

şekilde acımasız bir mücadele devam etmektedir. Rusya enerjiyi, yeniden büyük 

güç statüsüne yükselmenin korkutucu silahı olarak kullanma eğilimindedir 

(Öğütçü, 2007). 

Fosil enerji kaynakları sınırlı olan Türkiye, petrol ve doğalgaz için bir transit 

geçiş ülkesi olma aşamasındadır. Türkiye'de hidrolik ve rüzgâr enerjisi gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. Fukuşima nükleer 

santral felaketi sonrası nükleer enerjinin güvenilirliği hala tartışılsa da, Türkiye için 

gelecekte enerji alternatiflerden biri olmaya devam etmektedir.  

Petrol krizleri sırasında yaşanan ambargolar ve büyük arz kesintileri 

nedeniyle ilk kez ithalata bağımlı ülkelerin gündemine ciddi biçimde dâhil olan 

enerji arz güvenliği meselesi, 11 Eylül sonrasında yeni bir boyuta taşınarak 

ülkelerin gerek enerji gerekse dış politika gündemlerinde ilk sıraya yerleşmiştir. 
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Ulusal enerji kaynakları yetersiz ülkeler, gereksinim duydukları enerjiyi 

zamanında, kesintisiz ve en güvenli şekilde sağlamak için sürekli yeni arayışlar 

içindedir. Bu süreçte öne çıkan unsur, her ne pahasına olursa olsun ucuz enerji 

temin etmek değil, ulusal ekonomilerin herhangi bir kesinti yaşanmaksızın üretime 

devam edebilmeleri için ihtiyaç duyulan enerjinin, güvenli taşıma sistemleri ve 

güzergâhlar yoluyla ülkeye ulaştırılması olarak ortaya çıkmaktadır (BOTAŞ, 2010: 

39). 

Hâlihazırda dünya petrolünün %35’i, doğal gazın ise  %75’i boru hatlarıyla 

taşınmaktadır Milyonlarca insan, her geçen gün artan düzeyde, boru hatlarıyla 

iletilen enerji kaynaklarına bağımlı olarak yaşamaktadır. Bu durum boru hatları 

vasıtasıyla taşınan petrol ve doğal gazın sürekli ve emniyetli bir şekilde 

kullanıcılara ulaştırılmasını hayati derecede önemli bir konu hâline getirmektedir. 

Dolayısıyla, hem ülke içi ağların korunması hem de üreticilerle tüketicileri 

birbirine bağlayan transit hatların güvenliğinin sağlanması, üzerinde hassasiyetle 

durulması gereken konulardır (Başdemir ve Çelikpala, 2010: 67-128). 

Elektrik üretim kapasitesi istenen seviyede olsa dahi, elektrik aktarımında 

karşılaşılan küçük süreli bir kesinti başta ülke ekonomisi olmak üzere birçok farklı 

alanda çok ciddi sorunlara neden olabilmektedir. 2003 yılında yaşanan ve ABD ile 

Kanada’daki 60 milyon insanın 29 saat süreyle elektriksiz kalmasına neden olan 

büyük elektrik kesintisi trafiğin felç olmasına, yağma olaylarına, yüzlerce uçak 

seferinin iptal edilmesine ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmuştur. 

Terör örgütleri tarafından, ses getirici asimetrik eylem olarak enerji 

kaynakları ile enerji iletim hatları hedef alınabilmektedir. Bu kapsamda; 03 

Ağustos 2010 tarihinde Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı’na Mardin’de 

yapılan saldırı ile 11 Ağustos 2010 tarihinde İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı’na 

Ağrı'da yapılan sabotajlar örnek olarak verilebilir. Günümüzde olduğu gibi 

gelecekte de enerji kaynakları ve iletim hatları, terör örgütleri ve düşman devletler 

için hem barış hem de savaş zamanında cazip hedefler olmaya devam edecektir.  

Hızlı bir kalkınma sürecinde olan Türkiye için güvenilir ve sürekli enerji, 

gelecekte hayati öneme sahip olacaktır. Enerji kaynakları kısıtlı olan Türkiye’nin 

enerji kapsamındaki hedefi, Asya ile Avrupa kıtalarını enerji iletimi amacıyla 



21. Yüzyıl Güvenlik Ortamında Sivil ve Ticari ĠHA Uygulamaları 
 

 

  

M i l l î  G ü v e n l i k  v e  A s k e r î  B i l i m l e r   Yaz 2014 .  Cilt 1 . Sayı: 3 . 181-211 189 

 

birleştiren, güvenli bir köprü ülke olmaktır. Yürütülen projeler ile oluşturulacak 

doğalgaz ve petrol boru hatlarının sıfır riskle güvenliğini sağlamak gerekecektir. 

Gıda Sorunu 

Son kırk yıl içinde hem karadan, hem de denizden temin edilen gıdaların 

miktarında, daha önce hiç görülmemiş oranda artışlar kaydedilmiştir. Bugün ise bu 

artış yerini durgunluğa hatta azalmaya bırakmıştır. Hızlı nüfus artışı ve bu nüfusa 

yeterli ve güvenli gıda bulabilme sorunu, dünyanın, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerinde en önde gelen sorunlarından biri olmaya devam etmektedir.
 
Nüfus 

artışının yanı sıra, kentleşme ve gelir artışı gıda talebinde daha büyük bir patlama 

yaşanmasına neden olabilecektir. Önümüzdeki 25 yıl içinde gıda talebinin tüm 

dünyada yaklaşık %64 ve gelişmekte olan ülkelerde ise neredeyse %100 oranında 

artacağı tahmin edilmektedir (Diyadinnet.com). 

Sanayileşmeye bağlı olarak hızla kentleşen Türkiye'de, nüfus artışına zıt 

olarak tarımsal alanlar azalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 

göre 2013 yılında 76.667.864 kişi olan Türkiye nüfusunun 2051 yılında yaklaşık 

93,5 milyona ulaşması beklenmektedir. Yaklaşık 17 milyonluk nüfus artışı 

nedeniyle, gelecekte tarım faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yapılarak Türk 

halkı için yeterli üretim gerçekleştirilmesi gerekecektir. 

Nüfus ArtıĢı, Göç ve Gelir Dağılımı Dengesizliği 

2006 yılında 6,3 milyar civarında olan dünya nüfusunun, 2025 yılında 8 

milyarın üzerine çıkacağı ve bu artışın %95’inin yoksul ülkelerden kaynaklanacağı 

tahmin edilmektedir. Bu iki milyarlık artış nedeniyle; düşük maliyetle besin, 

giyecek, barınak, enerji ve su sağlama önem kazanacaktır (Dixon, 2007). 

Nüfus artışı, bu nüfusu besleyebilme çabaları ve kentleşme hızı yan yana 

geldiğinde, gelişmekte olan ülkelerin kolaylıkla kaldıramayacağı ekonomik 

sıkıntıların yanında, ciddi çevre sorunları da gündeme gelmektedir. Nüfus artışı ve 

kentleşmenin sonucu olarak şehirlerin büyümesiyle birlikte, ülkelerin en verimli 

topraklarının bir kısmı üretimden çıkmaktadır (Diyadinnet.com). Ayrıca aşırı 

kentleşme, suç işlenmesine daha uygun bir ortam yaratmaktadır. 

Dünyada 1980’lerle başlayan değişim sürecinde, gelir dağılımı sorunu 

sıradan bir ekonomi sorunu olmaktan çıkmış, politik ve sosyal bir sorun olarak 
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algılanmaya başlanmıştır  (DPT, 2001). Hem ülkeler hem de fertler için zengin ve 

fakir arasındaki gelir bölüşümünün adaletsiz olduğu bir ortamda, büyük sorunların 

ortaya çıkması kaçınılmazdır. İletişim araçlarındaki gelişime bağlı olarak gittikçe 

küçülen dünyamızda, farklılıklar çok kısa süre içinde algılanmakta ve çeşitli 

boyutlarda farklı tepkilere neden olabilmektedir. Kimi zaman bu durum fakir bölge 

veya ülkeden zengin bölge veya ülkeye göç şeklinde olmakta; kimi zaman ise 

küçük bir kıvılcımla toplumsal halk hareketlerine dönüşebilmektedir. Gelir 

dağılımı dengesizliğinin tetiklediği ülke içi veya ülkeler arası göç nedeniyle zengin 

metropollerin etrafından oluşan getto mahalleleri, birçok sorunun oluşumu için çok 

uygun bir ortam oluşturmaktadır. 

2011 yılı bir anlamda “İsyanlar Yılı” olmuştur. Genelde sosyal ve ekonomik 

nedenlerle başlayan bu halk olayları, çok fakir ülkelerin yanında çok zengin 

ülkelerde de görülmüştür. Ekonomik sıkıntıların tetiklediği Tunus, Mısır, Libya, 

Yemen, Bahreyn ve Suriye’de meydana gelen olaylar, daha fazla özgürlük elde 

etme amacıyla mevcut iktidarı zorla değiştirme hedefine yönelmiştir. İspanya, 

İsrail ve Yunanistan’daki protesto eylemlerine milyonlarca insan katılmıştır. 

İngiltere’de yaşanan halk olaylarında ise yüzlerce bina ve işyeri hasar görmüştür. 

Mayıs 2013 ayında bir kaç ağacın kesilmesinin engellenmesi amacıyla başlayan 

Türkiye'deki Gezi Parkı olayları, boyut değiştirerek kısa süre içerisinde tüm 

Türkiye'ye yayılmıştır. 

Sınır güvenliğinin yetersiz olması sonucunda kaçakçılık olayları sıkça 

görülebilmektedir. Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Suriye tarafından 

sınır güvenliğinin ihmal edilmesi sonucunda, Suriye'den Türkiye'ye yoğun bir 

şekilde kaçak mal ve özellikle yakıt getirilmeye başlanmıştır. Ağustos 2013 ayında 

gerçekleşen büyük ölçekli yedi toplu kaçakçılık teşebbüsünün her birine binlerce 

kaçakçı, yüzlerce araç ve taşıma hayvanı kullanarak katılmıştır (Genelkurmay 

Başkanlığı). 

Coğrafi konumu itibarıyla Ortadoğu ve Kafkas ülkeleriyle 

karşılaştırıldığında daha istikrarlı ve güçlü bir yapıya sahip olan Türkiye, hem göç 

alan hem de göç veren bir ülke durumundadır. Türkiye'nin etrafındaki istikrarsız 

ortam dikkate alındığında, Türkiye'ye yönelik yasadışı göçün gelecekte daha da 

artacağı değerlendirilmektedir.  
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Geleceğin Potansiyel Tehlikelerine Yönelik Tedbirler 

Tehlikelerin felakete dönüşmemesi veya dönüşse dahi en az zararla 

atlatılabilmesi, ancak zamanında alınacak yeterli tedbirler ile mümkün olabilir. 21. 

yüzyılın ilk yarısında görülmesi muhtemel tehlikelere yönelik risklerin kontrol 

edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında çok farklı kabiliyetler 

kullanılabilir. Dünya genelinde her yıl daha fazla kullanım örnekleri görülmekte 

olan İHA sistemleri, bu kapsamda birçok tehlikeye yönelik uygun çözümler 

sunabilmektedir.  

Askerî alanda her geçen yıl daha fazla olgunlaşan İHA sistemleri, sivil ve 

ticari maksatlı uygulamalar için de maliyet etkin çözümler sunmaya başlamıştır. 

İnsanlı hava platformlarına, uydulara ve çeşitli yer sistemlerine göre daha etkin, 

ekonomik, güvenilir ve emniyetli çözümler elde edilmesine bağlı olarak İHA 

sistemlerinin uygulama alanları genişlemektedir. 

1990'lı yıllardan itibaren görülmeye başlanılan sivil ve ticari İHA 

uygulamalarından dikkat çeken bazı örnekler şunlardır:  

 Japonya’da binlerce döner kanatlı İHA, çeşitli tarımsal ve ormancılık 

uygulamaları kapsamında 1991 yılından beri kullanılmaktadır.  

 2005 yılında ABD güney eyaletlerini etkileyen ve yaklaşık 2.000 insanın 

ölümüne neden olan Katrina Kasırgası sonrasında, ulaşılamayan yerlerdeki 

kurbanların tespitinde İHA’lar kullanılmıştır. 

 ABD Gümrük ve Sınır Koruma kuruluşu tarafından, uyuşturucu ve insan 

kaçakçılığının önlenmesi maksatlı olarak, 4 Ekim 2005 tarihinden itibaren MQ-9 

Reaper İHA’ları kullanılmaktadır. İlk olarak Meksika sınırında başlayan İHA 

görevleri, 2009 yılında Kanada sınırını da kapsamaya başlamıştır. 

 2007 yılında Kanada Kenora Kent Polisi tarafından, bir cinayet olayıyla 

ilgili İHA’dan çekilen fotoğraflar ilk defa kanıt olarak kabul edilmiştir 

(Homelandsecuritynewswire.com). 

 2010 yılında Haiti’de meydana gelen deprem sonrasında hasar tespiti ve 

yardım faaliyetlerinin koordinesi amacıyla, ABD tarafından RQ-4 Global Hawk, 

MQ-1 Predator ve Skylark İHA sistemleri kullanılmıştır. 
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 26 Ocak 2010 tarihinde Merseyside-İngiltere Polisi tarafından, sisli 

ortamda kaçmaya çalışan bir hırsızlık zanlısının yeri İHA yardımıyla tespit 

edilmiştir. Bu olay, bir İHA yardımıyla İngiltere’de polisin yaptığı ilk tutuklama 

olarak tarihe geçmiştir. 

 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen şiddetli deprem ve 

sonrasında oluşan tsunami nedeniyle Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen 

hasarın tespitinde ve müdahalenin planlanmasında T-Hawk, Yamaha R-MAX ve 

RQ-4 Global Hawk İHA’ları kullanılmıştır. 

 Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi FRONTEX
3
 tarafından, sınır 

devriyesi görevlerinde İHA’ların kullanılması düşünülmektedir. Temmuz 2011 

ayında Avrupa Birliği’nin finanse ettiği proje kapsamında, Fulmar tipi İHA’yla 

İspanya kıyılarının gözetlenmesine yönelik deneme çalışması başlatılmıştır. 

 Kıbrıs güneyindeki İsrail'e ait doğalgaz çıkarma platformlarının terör 

tehditlerinden korunması maksadıyla, 2011 yılından beri İsrail Hava Kuvvetlerine 

ait İHA sistemleri kullanılmaktadır. 

 Almanya'nın telekom iletişim sağlayıcısı Deutsche Telekom, bakırdan 

yapılmış iletişim kablolarının çalınmasının engellenmesi amacıyla, 2013 yılında 

İHA sistemleri kullanmaya başlamıştır.  

ĠHA Sistemlerinin Genel Özellikleri 

Uzun bir süre sadece “İHA” ifadesi ile adlandırılan insansız hava 

platformları için yakın zamanda “İHA Sistemleri” ifadesi kullanılmaya 

başlanmıştır. Bunun nedeni, İHA ifadesinin sadece uçan platformu ifade etmesi ve 

sistemin tamamını kapsamamasıdır.  

Hâlihazırda ağırlıkları 2 gr ile 15 ton aralığında olmak üzere binlerce farklı 

İHA bulunmaktadır. Çok geniş bir yelpazede yayılmış olan İHA’ların 

sınıflandırması konusunda dünya genelinde henüz uzlaşılmış bir yaklaşım yoktur. 

Bu konuda en kabul edilen sınıflandırma NATO’ya aittir (NATO JAPPC, 2010). 

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Müşterek Doktrin 2/11” 

dokümanında (United Kingdom DoD, 2011), NATO sınıflandırmasına sivil İHA 
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kategorileri de eklenmiştir. Bu iki doküman dikkate alınarak hazırlanan İHA 

sınıflandırması Tablo-1’de verilmiştir. 

Tablo 1. İHA Sistemleri Sınıflandırması 

Birçok farklı kategori altında sınıflandırılan İHA sistemleri, pek çok açıdan 

insanlı uçaklara benzemekte olup genelde altı ana unsurdan oluşmaktadır (Şekil 1). 

İHA sisteminin kullanım maksadına göre bu unsurların içeriği ve/veya boyutu 

değişebilmektedir.  Bu unsurlar temel olarak şunları içerir: 

  Faydalı yükleri üzerinde taşıyan İHA, 

  Kamera, ilaçlama ünitesi, füze, bomba benzeri faydalı yükler, 

  İHA sistemleri arasında ve ayrıca İHA sistemlerinin harici unsurlarla olan 

iletişimini sağlayan muhabere sistemleri, 

  Görevlerin planlama, koordinasyon ve icrasında kullanılan komuta-

kontrol unsuru, 

  Yer sistemleri, teçhizatlar ve araçlardan oluşan destek unsuru, 
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  Sistemin işletilmesinde rol alan, İHA pilotundan bakım personeline kadar 

olan insan unsuru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: NATO Joint Air Power Competence Center (JAPPC) (04 Ocak 2010). Strategic Concept of 

Employment for Unmanned Aircraft Systems in NATO. 5. 

ġekil 1. İHA Sistemlerinin Unsurları 

İnsanlı uçaklara göre İHA sistemlerini daha avantajlı kılan temel özellik, 

"sıkıcı, tehlikeli ve kirli" olarak adlandırılan üç kritik durumda daha etkin, 

ekonomik ve/veya emniyetli çözümler sunabilmesidir. Sıkıcı (dull) göreve örnek 

olarak; yüzlerce kilometre uzunluğundaki bir petrol boru hattının kontrol edilmesi 

veya terörist unsurların bulunduğu değerlendirilen bir evin saatlerce, belki de 

günlerce devamlı gözetlenmesi verilebilir. Tehlikeli (dangerous) göreve örnek 

olarak; düşman hava savunma tehdidinin yüksek olduğu bir bölgede 

gözetleme/keşif görevi icra edilmesi veya çok alçak irtifadan yapılan orman 

yangını söndürme faaliyeti verilebilir. Kirli (dirty) göreve örnek olarak ise; 
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kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) kirlenme tespiti görevi 

verilebilir. 

İHA sistemlerinin sahip oldukları avantajların yanında, hâlihazırda 

ulaşılabilen teknolojik kabiliyet seviyesi nedeniyle bazı kısıtlamaları 

bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, bir kontrol ve veri linkini mutlaka 

gerektirmesidir. Karıştırmalara belirli oranda açık olan linkler, aynı zamanda bir 

frekans aralığının tahsisini gerektirmektedir. Uydu linklerinin kullanılması ise ciddi 

bir maliyet gerektirmektedir. İHA'ların hâlihazırdaki bir diğer hassas noktası ise, 

olumsuz meteorolojik şartlardan ciddi olarak etkilenmesidir. Kuvvetli rüzgar, yağış 

ve türbülans şartlarında İHA'ların görev performansı oldukça azalmakta, hatta bazı 

şartlarda bir çok İHA uçuş dahi yapamamaktadır. 

ĠHA Sistemlerinin GeliĢimi 

1900’lu yılların başında ilk defa ABD’de başlayan İHA çalışmalarının 

ardından, münferit çeşitli çalışmalar dışında uzun bir duraklama dönemi 

yaşanmıştır. Vietnam Savaşı esnasında yeniden görülmeye başlanılan İHA’lar, ilk 

defa gerçek anlamda farklı bir silah sistemi olarak 1982 Beka Hava 

Muharebesi’nde İsrail tarafından kullanılmış ve muharebe alanına yeni bir anlayış 

getirmiştir. 1980’li yıllardan itibaren birçok ülke silahlı kuvvetleri envanterine 

giren İHA sistemleri, Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Irak, Filistin, Lübnan, 

Yemen, Pakistan, Libya ve Mali çatışma alanlarında yoğun olarak kullanılmıştır. 

Başlangıçta bir gözetleme/keşif platformu olarak kullanılan İHA’lar, üzerlerine 

takılan lazer güdümlü füze ve bombalar sayesinde, özellikle yüksek değerlikli ve 

zamana hassas hedeflere karşı etkin bir silah sistemi haline gelmiştir. 

İHA sistemlerinin askerî alanda kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak 

dünyada İHA sanayisi de hızla büyümektedir. 2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 

dünya genelinde toplam 53 ülkede, 540 firma tarafından 1.708 adet farklı tipteki 

İHA üretilmekte veya geliştirilmektedir (Şekil 2) (UVS INFO, 2013).
 
Bugün 

gelinen noktada birçok havacılık otoritesi tarafından, Joint Strike Fighter (JSF) 

Projesi kapsamında üretilmekte olan F-35 uçağının son insanlı savaş uçağı olacağı 

(U.S. Joint Chiefs of Staff) ve 6’ncı nesil savaş uçaklarıyla birlikte pilotun artık 

uçak kokpitinde olmayabileceği ifade edilmektedir (Harrington, 2007). 
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Kaynak: PRAS Yearbook (2013), 11. Sürüm 
ġekil 2. İHA Sistemleri Üreticisi Ülkeler 

Türkiye’de İHA sistemleri geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

envanterine girmesi yönündeki çalışmalar, dünyadaki gelişmelere paralel olarak 

1980’li yılların sonunda başlamıştır (Şekil 3). Meggitt firması üretimi olan Banshee 

sistemi, ilk insansız hedef uçağı olarak 1989 yılında TSK envanterine girmiştir. 

1990 yılında TUSAŞ tarafından çalışmalarına başlanılan İHA-X1 Şahit sistemi ilk 

geliştirilen yerli İHA'dır. General Atomics/ABD firması üretimi olan GNAT-750 

sistemi ise, TSK envanterine alınan ilk İHA sistemi olarak 1996 yılında 

kullanılmaya başlanmıştır.  

1990’lı yılların hemen başında başlayan yerli İHA üretim çalışmaları, son 

dönemde daha da yoğunlaşmıştır. 2001 yılında TSK envanterine giren TUSAŞ 

firması üretimi Turna sistemi, ilk yerli üretim hedef uçaktır. Kalekalıp Baykar 

Makina Ortak Girişimi tarafından geliştirilen Bayraktar mini İHA sistemi ise, ilk 

yerli İHA olarak 2007 yılında TSK envanterine girmiştir. 
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6 Mart 1918
Curtiss/Sperry “Flying
Bomb" ile ilk uçuş 
(ABD)

1990’lar
İHA’ların sivil 
kullanımının başlaması

Banshee hedef 
uçağının TSK 

envanterine girmesi
1989

TUSAŞ üretimi Turna hedef 
uçağının TSK envanterine 

girmesi
2001

Kalekalıp/Baykar
Makina üretimi 

Bayraktar 
İHA’sının TSK 
envanterine 

girmesi
2007

1963-1975 Vietnam
İHA’ların askeri amaçla 
kullanılması (ABD)

2001 Afganistan
İHA’yla ilk silahlı 
saldırı (ABD)

30 Eylül 2015
ABD’de 
İHA’ların
Ayrılmamış 
Hava Sahasına 
Entegrasyonu 
(FAA)

2016
Avrupa’da 
İHA’ların
Ayrılmamış 
Hava Sahasına 
Entegrasyonu 
(EASA)

2028
Dünyada 
İHA’ların
Ayrılmamış 
Hava Sahasına 
Entegrasyonu 
(ICAO)

• 2016 yılına kadar kısmi entegrasyon

• 2030 yılına kadar tam entegrasyon 

SHGM 
Sivil İHA 
Talimatı
30 Ekim 

2013

ġekil 3. İHA Sistemlerinin Türkiye ve Dünya’da Gelişimi 

Özellikle 2004 yılı sonrasında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (MSB) 

liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Türkiye'de İHA sistemleri 

konusunda faaliyet gösteren geniş bir sanayi altyapısı oluşmaya başlamıştır. Yurt 

içinde geliştirilen taktik ve üzeri sınıftaki İHA sistemlerinin yakın zamanda TSK 

envanterine alınması beklenmektedir. 

TSK tarafından 1996 yılından itibaren gerçekleştirilen askerî İHA 

uygulamalarını, son dönemde sivil ve ticari örneklerde takip etmeye başlamıştır. 

Çok sayıda firma, fotoğraf ve film çekimi maksatlı olarak mini İHA sistemleri 

kullanmaya başlamıştır. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine çeşitli İHA 

sistemlerini dâhil etmiştir. 

Türkiye'de sivil ve ticari İHA uygulamalarının başlaması, bu uygulamalara 

yönelik yasal düzenleme hazırlıklarını tetiklemiştir. Türkiye'de yapılacak sivil ve 

ticari İHA uçuşlarına yönelik usulleri kapsayan "İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin 

Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İlişkin Talimat 

(SHT-İHA)", 30 Ekim 2013 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 

tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sivil ve ticari İHA uygulamalarının 
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belirli kısıtlamalarla önünü açan ve geçiş dönemine yönelik hükümleri içeren bu 

Talimat, Türk İHA sektörü için önemli bir adım olmuştur. 

Sivil ve Ticari ĠHA Uygulama Alanları 

Askerî olmayan İHA uygulamaları “sivil ve ticari” olmak üzere iki gruptan 

oluşmaktadır. Sivil kısım, askerî kurumlar hariç bütçesini devletten alan, 

belediyeler dâhil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 

uygulamaları kapsar. Ticari kısım ise hükümet dışı organizasyonlar tarafından 

yapılan, doğrudan veya dolaylı olarak maddi kazanç amacıyla gerçekleştirilen 

uygulamaları içerir. 

Hâlihazırda dünya genelinde sınırlı miktarda görülmekte olan sivil ve ticari 

İHA uygulamalarının, İHA’ların sivil hava sahasına entegrasyonuyla birlikte hızla 

yayılacağı değerlendirilmektedir. Krizlerin ve savaşların eksik olmadığı Türkiye 

merkezli coğrafyada, özellikle anayurt güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla 

mücadele, su kaynaklarının korunması, enerji güvenliği, tarımsal verimliliğin 

artırılması, doğal kaynakların korunması ve arama kurtarma gibi sivil 

uygulamalarda önemli katkılar sağlayacağı; İHA teknolojisinin yeterli olgunluğa 

erişmesiyle birlikte ise ticari amaçlı İHA kullanımının hızla yaygınlaşacağı 

öngörülmektedir.  

Geleceğin güvenlik ortamının hassas unsurları olacağı tahmin edilen 

"Toplum Sağlığı, Toplumsal Güvenlik, Enerji Kaynakları, Su Kaynakları, Gıda 

Kaynakları ve Ulaşım & Haberleşme" alanında yoğunlaşacak olan İHA 

uygulamalarına ilave olarak, geleceğin güvenlik ortamını dolaylı yönden etkileyen 

diğer bazı uygulamalar da görülebilecektir. Bu kapsamda; askerî İHA uygulamaları 

haricindeki İHA uygulamalarının temelde yedi farklı alanda gerçekleşeceği 

öngörülmektedir. 

Toplum Sağlığı Amaçlı ĠHA Uygulamaları 

 İnsan Sağlığıyla İlgili Hastalık ve Zararlı Tespiti 

 Afet Hasar Tespiti 

 Afet Arama Kurtarması 

 Afet Müdahale Koordinesi  

 Acil Yardım Malzemesi Atma 
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 Karayolu Trafik Kontrolü 

 Deniz Kazaları Müdahale Koordinesi 

 Uçak ve Gemi Kazaları Arama Kurtarması 

 Çığ Tehlikesi Tespiti 

 Uyuşturucu Ekim Alanlarının Tespiti 

 KBRN Kirlenme/Sızıntı Tespiti 

 KBRN Kirlenme/Sızıntı Müdahale Koordinesi 

 Deniz ve İç Sular Kirlenme Tespiti 

 Hava Kirliliği Tespiti 

 Potansiyel Orman Yangını Alanlarının Belirlenmesi 

 Yangın ve Orman Yangını Tespiti  

 Yangın ve Orman Yangını Müdahale Koordinesi 

 Yangın ve Orman Yangını Söndürme 

 Orman Yangını Arama Kurtarması  

 Yangın ve Orman Yangını Hasar Tespiti 

 Ormancılık İlaçlaması ve Tohumlaması 

 Ormanlarla İlgili Hastalık ve Zararlı Tespiti 

Toplumsal Güvenlik Amaçlı ĠHA Uygulamaları 

 Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele  

 Sınır Güvenliği  

 Kıyı Emniyeti 

 Kaçakçılıkla Mücadele 

 Kolluk Kuvveti Müdahale Koordinesi  

 Patlamamış Madde Tespiti 

 Patlamamış Madde Müdahale Koordinesi 

 Toplantı, Konser, Festival ve Spor Faaliyeti Güvenliği 

 Kişilerin ve Özel Tesislerin Güvenliği 

 Döviz Atma 

 Anons Yapma 
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Enerji Kaynaklarına Yönelik ĠHA Uygulamaları 

 Nükleer Santral, Rafineri, Petrol/Doğalgaz Çıkarma Platformu Güvenliği 

 Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Güvenliği 

 Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı Hasar Tespiti 

 Elektrik İletim Hatları Hasar Tespiti 

 Elektrik İletim Hatları Güvenliği 

 Binaların Isı Kaybı Tespiti 

Su Kaynaklarına Yönelik ĠHA Uygulamaları 

 Su Kaynakları ve Havzaları Güvenliği 

 Yapay Yağmur İçin Bulut Tohumlama 

Gıda Kaynaklarına Yönelik ĠHA Uygulamaları 

 Tarım ve Hayvancılıkla İlgili Hastalık ve Zararlı Tespiti 

 Tarımsal Gübreleme, İlaçlama ve Tohumlama 

 Tarımsal Ürün ve Bitki Büyüme İzlemesi 

 Yasadışı Balıkçılıkla Mücadele 

 Balık Sürüleri Tespiti 

UlaĢım & HaberleĢmeye Yönelik ĠHA Uygulamaları 

 Stratejik Köprü ve Tüp Geçit Güvenliği 

 Demiryolları Güvenliği 

 Deniz ve Deniz Ulaşımı Gözetlemesi 

 GSM, İnternet ve TV Yayını  

 Afet Telsiz Röle Desteği  

Diğer ĠHA Uygulamaları 

 Havaalanında Uçaklara Tehlike Yaratabilecek Yabancı Madde Tespiti 

 Havaalanı Kuşlarla Mücadele 

 Yeraltı Rezervleri Tespiti 

 Deniz Dibi Rezervleri Tespiti 

 Meteorolojik Gözlem 

 Harita ve Kadastro Uygulamaları 

 Kaçak Yapılaşmayla Mücadele 
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 Haber Takibi 

 Film ve Program Çekimi  

 Arazi, Tesis ve Faaliyet Görüntüleme  

 Kargo Taşıması 

 Posta Taşıması 

 Billboard Çekimi 

ĠHA Uygulamalarının YaygınlaĢmasına Yönelik Ġhtiyaçlar 

Askerî İHA uygulamalarının 2000’li yıllarda hızla yaygınlaşmasına rağmen, 

sivil ve ticari İHA uygulamaları çok kısıtlı düzeyde kalmıştır. Bunun ana sebebi, 

İHA sistemlerinin yeterli olgunluk seviyesine ulaşamaması nedeniyle, sivil ve ticari 

uygulamalar için güvenilir bulunmaması ve dolayısıyla sivil hava sahasında 

düzenli bir şekilde uçuşuna izin verilmemesidir. Bu konuda henüz kalıcı kurallar 

belirlenmemiş olsa da, bazı geçici düzenlemelerle İHA’ların sivil hava sahasında 

uçmasına izin verilmektedir.  

ABD, İHA'lara yönelik en sıkı kurallara sahip ülkelerden biridir. Ticari İHA 

uygulamalarına uzun süre sıcak bakmayan ABD Sivil Havacılık Örgütü (FAA), ilk 

ticari İHA uçuşu iznini Ağustos 2013 ayında özel şartlarla vermiştir. Bu kapsamda 

ilk ticari İHA uçuşu Alaska açıklarında okyanus üzerinde 12 Eylül 2013 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Yerleşim yerleri üzerinde ticari İHA uçuşlarına karşı son 

derece katı olan FAA, tarihinde ilk defa bir İHA pilotunu 2013 yılında 

cezalandırmıştır. Yaklaşık 2 kg ağırlığındaki bir İHA'yla 17 Ekim 2011 tarihinde 

gerçekleştirilen bir ticari İHA uçuşu esnasında yaşanan uçuş emniyet aksaklıkları 

nedeniyle, İHA pilotuna toplam 10.000 $ ceza kesilmiştir (Welch, 2013). İHA 

tarihinde bir diğer ilk ise Ekim 2013 ayında New York'ta gerçekleşmiştir. 

Manhattan üzerinde izinsiz olarak yapılan İHA uçuşu esnasında bir kişinin 

yaralanmasına neden olan İHA pilotu, polis tarafından tutuklanarak tarihe 

geçmiştir.  

İHA’ların sivil hava sahasına entegrasyonuna yönelik uluslararası ve ulusal 

düzeyde çalışmalar 2010'lu yılların başında yoğunlaşmaya başlamıştır. 

Entegrasyonun ne kadar sürede tamamlanacağına yönelik ortak bir yaklaşım 
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bulunmamasına rağmen, kısmi entegrasyonun 2016 yılına kadar, tam 

entegrasyonun ise 2030 yılı civarında tamamlanabileceği değerlendirilmektedir. 

Sivil ve ticari İHA uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaşması için yurt 

dışında gerçekleştirilen çalışmalara paralel olarak ve bu çalışmalara ilgili kurum ve 

kuruluşların etkin katılımı sağlanarak, yurt içinde gerekli çalışmaların 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye İHA sektörünün önünü açacak ve 

Türkiye'ye katma değer yaratacak sonuçlar sağlayacak bu hazırlık çalışmaları 

"Teknoloji", "Düzenleme" ve "Organizasyon, Altyapı ve Tesis" olarak temelde üç 

farklı alanda toplanmaktadır. 

Teknoloji Gereksinimleri 

Teknoloji gereksinimleri kapsamında; muhtemel bir hava çarpışması 

durumunda pilot müdahalesi olmadan otomatik olarak kaçınmayı sağlayacak bir 

"Algıla ve Sakın Sistemi (Sense & Avoid)" ile karıştırmaya ve/veya dışarıdan 

müdahale edilmeye dayanıklı "Güvenli Kontrol Linkleri" geliştirilmesine ihtiyaç 

olacaktır. 

Algıla ve Sakın Sistemi (Sense & Avoid): Yer Kontrol İstasyonu içerisinde 

görev yapan taktik ve üstü sınıflardaki İHA pilotlarının görsel imkânları ve 

dolayısıyla durumsal farkındalığı son derece düşüktür. İHA üzerinde bulunan 

kameralar ile etraf kontrolü kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle, muhtemel 

bir hava çarpışması durumunda, pilota çarpışma ikazı verecek ve hatta pilot 

müdahalesi olmadan otomatik olarak kaçınma yapabilecek, Trafik Uyarısı ve 

Çarpışmadan Kaçınma Sistemi (Traffic-Alert And Collision Avoidance System – 

TCAS) benzeri bir Algıla ve Sakın Sistemi’ne ihtiyaç olacaktır. Görüş menzili 

dışında ve/veya sivil hava sahasında uçuş yapacak olan sivil ve ticari İHA’larda bu 

sistem zorunlu olacaktır. 

Güvenli Kontrol Linkleri: İHA’nın kontrol birimine bağlantısının gerekli 

olması, insanlı uçaklarda olmayan bazı kısıtlamaları ve tehlikeleri ortaya 

çıkarmaktadır. Kontrol linkinin kaybı veya kesintiler, görev etkinliğinin 

azalmasına, görevin başarısız olmasına veya en kötü olarak İHA’nın kaybına neden 

olabilir. Kontrol linkinde meydana gelebilecek bir problemde, pilotun kontrolünden 

tamamen çıkacak olan İHA, ancak pilotun daha önceden girdiği komutlara göre 
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uçuşa devam edebilecektir. Bu nedenle, karıştırmaya veya dışarıdan müdahale 

edilmeye dayanıklı güvenli veri linklerine ihtiyaç olacaktır. 

Düzenleme Gereksinimleri 

Düzenleme gereksinimleri kapsamında; İHA'ların insanlı uçaklarla birlikte 

herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan uçuş yapmasına yönelik "Sivil ve Ticari İHA 

Uçuş Usulleri", "Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon Standartları" ve "İHA Pilot 

Standartları"nın dünyadaki gelişmelere paralel olarak SHGM tarafından 

hazırlanmasına, ayrıca uluslararası çalışmalara paralel bir şekilde Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından "İHA'lara Tahsisli Frekans 

Bandları"nın belirlenmesine ihtiyaç olacaktır. 

Sivil ve Ticari ĠHA UçuĢ Usulleri: Uluslararası Sivil Havacılık 

Organizasyonu (International Civil Aviation Organisation-ICAO), Avrupa 

Havacılık Emniyet Ajansı (European Aviation Safety Agency-EASA) ve ABD 

Sivil Havacılık Örgütü FAA tarafından İHA uçuşlarına yönelik geçici/başlangıç 

usulleri belirlenmiştir. Bahsi geçen üç kurumun liderlik ettiği düzenleme 

çalışmalarına, birçok ülkenin sivil havacılık örgütünün yanında çok sayıda sivil 

toplum örgütü de katkı sağlamaktadır. Türkiye'de yapılacak sivil ve ticari İHA 

uçuşlarına yönelik usullerin kapsandığı "İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin 

Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İlişkin Talimat 

(SHT-İHA)" 30 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye İHA 

sektöründeki tüm paydaşların katkıları alınarak SHGM tarafından hazırlanan bu ilk 

Talimat, geçiş dönemine yönelik hükümleri içermektedir. İHA'ların insanlı 

uçaklarla birlikte herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan uçuş yapmasına yönelik 

düzenlemelerin dünyadaki gelişmelere paralel olarak SHGM tarafından 

belirlenmesi gerekecektir.  

UçuĢa ElveriĢlilik ve Sertifikasyon Standartları: Hâlihazırda dünya 

genelinde ortak kabul gören İHA sistemlerine yönelik uçuşa elverişlilik ve 

sertifikasyon standartları bulunmamaktadır. NATO, EASA gibi uluslararası 

organizasyonlar ile ABD gibi birçok ülke bu konuda çalışmalar yürütmektedir. 

Dünya genelinde uçmakta olan binlerce İHA’nın ancak çok küçük bir kısmı belirli 

standartlara göre tasarlanıp üretilmiştir. Kaza-kırım oranlarını insanlı uçakların 

seviyesine çekmek ve İHA’ların güvenilirlik seviyesini artırmak amacıyla, uygun 
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standartların belirlenmesine ve bunlara göre İHA sistemlerinin tasarım, üretim ve 

idame-işletmesinin yapılmasına ihtiyaç olacaktır.  

ĠHA'lara Tahsis EdilmiĢ Kontrol Linki Frekansları: Hâlihazırda İHA’lar 

için herhangi bir frekans aralığı tahsis edilmemiştir. Tüm dünyada olduğu gibi 

ihtiyaca bağlı olarak yapılan başvurulara göre frekans tahsisi yapılmaktadır. Ancak, 

İHA uygulamalarının artması ve ayrıca frekans spektrumunun çok farklı başka 

amaçlarla kullanılması nedeniyle, İHA uygulamaları için yeterli frekans aralığının 

bulunmasında sıkıntılar görülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, Uluslararası 

Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union-ITU) 

tarafından İHA'lara yönelik frekans tahsisi hususunda çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun etkin olarak 

katıldığı bu çalışmalar sonucunda, İHA'lara yönelik frekans aralıklarının tahsis 

edilmesi beklenmektedir. 

ĠHA Pilot Standartları: Her ne kadar İHA pilotları genelde yer kontrol 

istasyonun içinde olacak şekilde İHA’dan belirli bir uzaklıkta görev yapsa da, bu 

personelin uçurduğu hava aracı insanlı uçakların da bulunduğu hava sahası içinde 

uçmaktadır. Bu nedenle İHA pilotları özellikle aerodinamik, seyrüsefer, uçuş 

planlama ve meteoroloji gibi konularda, insanlı uçak pilotlarının sahip olduğu 

standartlarda havacılık bilgi ve tecrübesine sahip olması gerekmektedir. SHGM 

tarafından hazırlanıp 30 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren ilk İHA Talimatında, 

İHA pilotları için geçici sağlık ve eğitim standartları tanımlanmıştır. Diğer İHA 

hazırlık çalışmalarına paralel olarak, İHA pilot standartlarının da belirli bir süre 

sonunda olgunlaşacağı tahmin edilmektedir. 

Organizasyon, Altyapı ve Tesis Gereksinimleri 

Organizasyon, altyapı ve tesis gereksinimleri kapsamında; firmaların ve diğer 

ihtiyaç sahibi makamların ortak kullanımına açık bir "İHA Uçuş Test ve Eğitim 

Havaalanı"nın kurulmasına ve Türkiye üzerinde görev yapacak olan haberleşme 

uydularında İHA’lara yönelik "Uydu Frekans Kapasitesi"nin oluşturulmasına 

ihtiyaç olacaktır. 

ĠHA Test ve Eğitim Havaalanı Kurulması: Dünyada birçok ülkede olduğu 

gibi, İHA’lara yönelik tasarım ve geliştirme testleri, sertifikasyon testleri, muayene 

kabul testleri ile satış yapılan kullanıcılara uçuş eğitimlerinin verilebileceği bir İHA 
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Test ve Eğitim Havaalanının oluşturulmasına ihtiyaç olacaktır. Aynı zamanda 

burada, İHA Uçuş Okulları tarafından İHA pilotaj eğitimi verilebilir. Ayrıca, bu 

havaalanına tahsisli, çok yüksek irtifalara kadar uzanan, yeterli büyüklükte test ve 

çalışma hava sahaları da bulunmalıdır. İHA tasarım ve geliştirme uçuş testleri 

sırasında kaza-kırım riski nispeten yüksek olduğu için uçuş test sahalarının 

yerleşim yerleri üzerinde olmaması gerekecektir.  

Uydu Frekans Kapasitesinin OluĢturulması: Görüş alanında kullanılabilen 

taktik veri linki ile İHA’ların kontrol edilmesi durumunda İHA’ların etkin görev 

alanı oldukça küçülmektedir. Bu nedenle, İHA’ların uydu üzerinden kontrol 

yöntemi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ancak bu durum uyduların kapasitesi ile 

kısıtlıdır. Bu maksatla, gelecekteki İHA ihtiyaçları dikkate alınarak, Türkiye 

üzerinde görev yapacak olan haberleşme uydularında, İHA’lara yönelik gerekli 

frekans kapasitesinin oluşturulması gerekecektir.  

Sonuç 

21. yüzyılın ilk yarısındaki belirsizlik odaklı güvenlik ortamında; küresel 

iklim değişikliği, doğal ve insan kaynaklı afetler, su sorunu, enerji sorunu, gıda 

sorunu, nüfus artışı, göç ve gelir dağılımı dengesizliği gibi hususların potansiyel 

risk sahaları olması beklenmektedir. Muhtemel tehlikelere yönelik risklerin kontrol 

edilmesi amacıyla gerçekleştirilecek uygulamalar kapsamında, çok farklı 

kabiliyetler kullanılabilecektir. Dünya genelinde her yıl daha fazla kullanım 

örnekleri görülmekte olan İHA sistemleri, bu amaçla uygun çözümler sunabilme 

imkânına sahiptir. 

2000’li yılların başından itibaren hızla yayılan ve askerî alanda her geçen yıl 

daha fazla olgunlaşan İHA sistemleri, sivil ve ticari maksatlı uygulamalar için 

maliyet etkin çözümler sunmaya başlamıştır. İnsanlı hava platformlarına, uydulara 

ve/veya çeşitli yer sistemlerine göre daha etkin, ekonomik, güvenilir ve emniyetli 

çözümler elde edilmesine bağlı olarak İHA sistemlerinin uygulama alanları 

genişlemektedir. 

Hâlihazırda dünya genelinde sınırlı miktarda görülmekte olan sivil ve ticari 

İHA uygulamalarının ICAO, ABD ve Avrupa Birliği liderliğinde yürütülen 

çalışmalar sonucunda İHA’ların sivil hava sahasına entegrasyonuyla birlikte 
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2020’li yıllarda hızla yayılması beklenmektedir. Anayurt güvenliği, uyuşturucu ve 

kaçakçılıkla mücadele, su kaynaklarının korunması, enerji güvenliği, tarımsal 

verimliliğin artırılması, doğal kaynakların korunması ve arama kurtarma gibi kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından hâlihazırda gerçekleştirilen sivil İHA 

uygulamalarını, İHA teknolojisinin yeterli olgunluğa erişmesiyle birlikte ticari 

maksatlı İHA uygulamaları takip edecektir.  

İHA’ların sivil hava sahasına entegrasyonuna yönelik uluslararası ve ulusal 

düzeyde çalışmalar 2010'lu yıllarda yoğunlaşmaya başlamıştır. Entegrasyonun ne 

kadar sürede tamamlanacağına yönelik ortak bir yaklaşım bulunmamasına rağmen, 

kısmi entegrasyonun 2016 yılına kadar, tam entegrasyonun ise 2030 yılı civarında 

tamamlanabileceği değerlendirilmektedir. 

Sivil ve ticari İHA uygulamalarının Türkiye'de gelişmesi maksadıyla bu 

sistemlerin önünü açacak çalışmaların bir plan dâhilinde tamamlanması 

gerekmektedir.  Bu hazırlık çalışmalarının yurt dışında gerçekleştirilen çalışmalara 

paralel olarak yürütülmesi ve mümkün olduğunca ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının da etkin katılımı sağlanarak gerçekleştirilmesi süreci oldukça 

hızlandıracaktır. Türkiye İHA sektörünün önünü açacak ve Türkiye'ye katma değer 

yaratacak sonuçlar sağlayacak bu hazırlık çalışmaları teknoloji, düzenleme ile 

organizasyon, altyapı ve tesis olarak temelde üç farklı alanda toplanmaktadır. 

Türkiye'de gerçekleştirilmeye başlanılan hazırlık çalışmaları kapsamında en 

önemli adım 30 Ekim 2013 tarihinde atılmıştır. Türkiye'de yapılacak sivil ve ticari 

İHA uçuşlarına yönelik başlangıç usullerinin kapsandığı "İnsansız Hava Aracı 

Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul ve Esaslarına 

İlişkin Talimat (SHT-İHA)", SHGM tarafından hazırlanarak yayımlanmıştır. Sivil 

ve ticari İHA uygulamalarının belirli kısıtlamalarla önünü açan ve geçiş dönemine 

yönelik hükümleri içeren bu Talimat sayesinde, Türkiye'de havacılık sektörü 

bünyesinde yeni bir alt sektör oluşmaya başlamıştır.   

Notlar 
1 Drone (erkek arı) ifadesi, İngiliz "Queen Bee (kraliçe arı)" insansız hedef uçak sisteminden 

esinlenerek ABD Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan hedef uçak projesinin ismi olarak 1936 

yılında seçilmiştir. Sonrasında, tüm hedef uçaklar ve İHA sistemlerinin genel adı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 



21. Yüzyıl Güvenlik Ortamında Sivil ve Ticari ĠHA Uygulamaları 
 

 

  

M i l l î  G ü v e n l i k  v e  A s k e r î  B i l i m l e r   Yaz 2014 .  Cilt 1 . Sayı: 3 . 181-211 207 

 

2 ABD’de 17 istihbarat örgütünün çatısında yer alan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi’nin analitik 

kolu olarak faaliyet gösteren Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından ilk olarak 1996-97 döneminde 

hazırlanan ve her Başkanlık seçiminden sonra güncellenerek yeni ABD Yönetimi’ne uzun dönemli 

stratejik planlamada yardımcı olmayı amaçlayan “Küresel Eğilimler” raporunun sonuncusu Aralık 

2012’de yayımlanmıştır. 
3 Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Birimi (FRONTEX), AB üyesi ülkelerin komşularıyla olan 

sınırlarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla 3 Ekim 2005 tarihinde oluşturulmuş bir 

AB kurumudur. FRONTEX'in envanterinde çok sayıda uçak, helikopter ve gemi bulunmaktadır. 
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Summary 

Civil And Commercial UAS Applications in the 21
st
 Century 

Cengiz KARAAĞAÇ
 

The purpose of this article is to examine potential Unmanned Aircraft 

System (UAS) applications for civil and commercial purposes, and determine the 

measures to be taken in Turkey required to operationalize those applications. Based 

on current successful employment of military UAS, it is widely believed that most 

military air tasks currently being done by manned platforms will be performed by 

UASs in the future. While this reality and other aspects of military UAS 

applications have been widely studied, this article covers UAS subjects other than 

military, which have not received as much attention. 

First of all, the article visualizes the uncertainty environment during the first 

half of the 21st century. It describes the predicted potential risks for human beings 

such as global climate change, natural and man-made disasters, water scarcity, 

energy problem, food shortage, population growth, human migration and income 

inequality. After giving information of each risk regarding past developments and 

current trends,  projection for global and national (Turkish) threat levels for each 

risk are also discussed.  

Next, the current UAS application examples for aforementioned risks are 

listed. Current civil and commercial UAS applications are mainly in the areas of 

border security, police, emergency response, agriculture, forestry, and energy.  

Subsequently, the article describes the historical development of UAS in the global 

and Turkish contexts, after giving some information about the general 

characteristics of UAS, their classification, sub-systems, and advantages and 

disadvantages. Current status of UAS development and production is also briefly 

discussed. 

UAS technology has proliferated greatly since the beginning of the 21st 

century. While the number and types of UAS have been increasing, their 

capabilities have also evolved substantially and they have introduced dramatic 
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changes to military and security operations. Intelligence, surveillance and 

reconnaissance (ISR) drones were the pioneers for UAS use in the military arena 

With the integration of weapons and various technological developments in 

communication, navigation and targeting, the UAS have been transforming into 

one of the most lethal combat platforms in history. 

Successful operations of military UAS in different operational environments 

stimulated interest in civil and commercial UAS applications globally, despite the 

near total lack of accepted policies and procedures for employment. Interim 

procedures have been developed in many countries. Owing to actions under the 

leadership of the International Civil Aviation Organization (ICAO), Federal 

Aviation Administration (FAA) of the U.S.A, and different organizations of 

European Union, with support of national civil aviation authorities and non-

governmental national and international organizations, the employment of UAS for 

civil and commercial purposes is anticipated to become common by the 2020s. 

UAS have the required potential to provide proper solutions for the 

management of aforementioned risks in the uncertainty environment during the 

first half of the 21st century. Those civil and commercial UAS applications would 

be grouped in seven main areas: 

 Public Health: Search & Rescue, forest fire spotting, monitoring, and 

support, aerial pollution monitoring, chemical, biological, radiological, and nuclear 

(CBRN) contamination detection, oil spill detection, disaster site monitoring, and 

fire fighting. 

 Public Security: Urban riot control, surveillance of large public gatherings, 

border security, coastal security, smuggling surveillance, and critical infrastructure 

surveillance. 

 Energy Security: Nuclear power plant security, oil & gas rig security, oil & 

gas pipeline inspection, and power line inspection. 

 Water Resources: Water resources monitoring and cloud seeding. 

 Precision Agriculture: Crop health & disease monitoring, agricultural 

insecticide spraying, agricultural fertilizer dispensing, and fishery control. 
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 Communication and Transportation Security: Critical lines of 

communication surveillance, railway track monitoring, emergency communications 

network, and network communications relay. 

 Other Applications: Aerial mineral exploration, mapping, aerial 

photography, television news broadcasting, weather assessment & measurements, 

and cargo transportation. 

Finally, the article lists the measures that are required for the proliferation of 

aforementioned UAS applications in Turkey. The future civil and commercial UAS 

applications require a lot of progress in three specific developmental areas: 

technology, policy and procedures, and culture. 

Technology requirements consist of a sense and avoid system like Traffic-

Alert and Collision Avoidance System (TCAS) which will prevent or minimize air 

collision risk, and a secure control link to avoid the loss of control of the unmanned 

aircraft. 

Policy and procedures will be required in four different areas: Civil and 

commercial operation procedures, airworthiness and certification standards, 

allocation of dedicated control link frequencies for UASs, and pilot training 

requirements. 

The final requirement can be referred to for ease as “culture”.  There is 

currently a negative popular bias against UAS, mostly because of covert lethal 

strikes especially by secret governmental organizations, and the perception of poor 

flight safety due to frequent UAS accidents. The public generally perceives and 

describes UAS as killer drones or killer robots. Thus, nearly all future civil and 

commercial UAS applications will require a change in current negative 

stereotyping, and a commensurate increase in public support and acceptance. 


