
 İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI  (SHT-İHA) ’NDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT 

 

MADDE 1 – 22.02.2016 tarihinde yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri (SHT-

İHA) Talimatına 13 üncü madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu madde 

sonrasında gelen madde numaraları bir fazla olacak şekilde kaydırılmıştır.  

Hafif İHA işleticisi sertifikası 

(1) En az 20 adet İHA0 veya en az 5 adet 150 Kg altı (İHA0 haricinde) İHA (İnsansız 

Hava Aracı)’na  sahip tüzel kişiler talep etmeleri durumunda, “Hafif İHA İşleticisi” sertifikası 

almak için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunabilir.  

 

(2) Hafif İHA İşleticisi sertifikası alacak işletmeler Ek-8’de açıklanan talep dosyasını 

hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar.  

 

(3) Hafif İHA İşleticisi ; 

(a) Uyumluluk izleme ve emniyet yönetim sistemini kurar ve sürdürülebilir şekilde 

işletecek bir organizasyon yapısı kurarak faaliyetleri süresince bu yapıyı aktif olarak muhafaza 

eder. 

(b) Bir sorumlu müdür,  sorumlu müdüre doğrudan bağlı olmak üzere; operasyon 

konularından sorumlu yönetici ile  tüm organizasyonun sağlıklı bir yapıda olmasını ve 

sürekliliğini denetleme görevini üstlenebilecek kapasitede uyumluluk izleme ve emniyet 

sistemi yöneticisi görevlendirir. 

(c) Operasyon ve izleme merkezi kurar. 

 (ç) Emniyet politikası ile birlikte uyumluluk izleme ve emniyetten sorumlu personel 

başta olmak üzere tüm personelin görev ve sorumluluk tanımlamalarını oluştururur.  

(d) Personelin sorumlulukları hakkında bilinçlendirilmelerine yönelik bir süreç de dahil 

olmak üzere, yönetim sisteminin tüm kritik süreçlerinin dokümantasyonunu ve işleticinin 

belirlenen risk azaltıcı önlemler ve gerekliliklere olan uygunluğunun izlenmesine ilişkin bir 

yönetim sistemi el kitabı oluşturur. 

(e) Faaliyetlerinin neden olduğu veya diğer kaynaklı havacılık emniyeti tehlikelerinin 

tanımlanması, değerlendirilmesi ve riskleri azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin 

etkinliğini doğrulamak dahil olmak üzere ilgili risklerin yönetilmesni ve faaliyetlerini 

belirleyen bir operasyon el kitabı oluşturur. 

 (f) Uyumluluk İzleme Fonksiyonunun Uygulanmasına İlişkin Talimat (SHT-

UYUMLULUK İZLEME) kapsamında, faaliyetlerin ilgili ulusal/uluslararası mevzuat ve iç 

prosedürlere uygunluğunun sistematik olarak izlenmesi amacıyla, uyumumluluk izleme 

fonksiyonu oluşturur ve etkin bir şekilde işletir. 

(g) Yaşanan olumsuzluklarla ilgili raporlama sistemini kurar ve raporlamayı eksiksiz 

olarak yapar. 

 

İşletici Sertifikası verilmesi  

Yukarıdaki şartları sağlayan işleticilere Hafif İHA İşleticisi Sertifikası verilir. Sertifika 

geçerliliği yayınlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. 

 

Denetim ve yaptırımlar 



 Genel Müdürlük sertifikaların, izinlerin ve beyanların geçerlilik şartlarının korunduğunu 

doğrulamak için rastgele denetimler yapma hakkını saklı tutar. 

 

Uçuş izinlerine ait hususlar  

 

(a) Uçuş izni başvurusu, kendi operasyonlarına ilişkin risk analizleri yapılarak  İHA Kayıt 

sistemi üzerinden yapılır.  

 

(b) İHA Kayıt sitemi uçuş izni yazılımı aracılığıyla SHT-İHA Talimatında 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 gün önceden başvuruda bulunur. 

 

(ç) Uçuşların SHT-İHA Talimatında yer alan tanımlanmış  yasak sahalar içinde bulunması 

veya 400 feet üzerinde olması halinde ilgili kurum/kuruluşlar ile  koordinasyon içinde  

işletmelerce talep edilen süreler dikkate alınarak mümkün olan azami süreler için uçuş izinleri 

verilebilir. 

 

 

 

MADDE 2 – Aynı Talimatın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına d bendi olarak aşağıdaki 

ifade eklenmiştir.  

(d) Hafif İHA işletici sertifikasına sahip işleticiler görüş hattı dışında (BVLOS) gerekli 

tedbirleri almak kaydıyla uçuş gerçekleştirebilir. 

 

MADDE 3 – Aynı Talimatın eklerine aşağıda madde Ek-8 olarak eklenmiştir. 
 

HAFİF İHA İŞLETİCİSİ SERTİFİKASI TALEP DOSYASI  

 

1. İşleticinin ticari ünvanı, adresi, vergi numarası, kurumsal iletişim adresi vb. bilgiler  

2. Operasyonuna ilişkin açıklamalar 

3. Genel Müdürlüğe sunulan tüm dokümantasyonun başvuru sahibi tarafından doğrulandığı 

ve ilgili gerekliliklere uygunluğunun sağlandığına dair bir beyan. 

4. İşleticinin organizasyonunda görev yapacak personel ve İHA pilotları detaylı öz geçmiş 

bilgileri, geçerli lisans ve/veya sertifika örnekleri 

5. İşletilecek İHA’lara ilişkin plaka, seri numarası ve ID bilgiler ile diğer teknik bilgileri 

6. Sigorta poliçe suretleri 

7. Uçuş Operasyon El Kitabı 

8. İHA’nın bakımı ile ilgili prosedürleri içeren Bakım El Kitabı (veya eşdeğer üretici firma 

dokümanı) 

9. Organizasyon yapısı ve uyumluluk izleme ve emniyet yönetim sistemlerine ilişkin 

prosedürlerin yer aldığı Yönetim Sistemleri El Kitabı. 

 

MADDE 4 – Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
 


