
Kullanım alanları hızla genişleyen 

“Drone”ların, lisanslı ve 
kontrollü satışı 
tartışılıyor
Tüm dünyada hızla büyüyen 
Drone kullanımı, beraberinde 
sigorta teminatı ihtiyacını da 
gündeme getirirken, sigorta 
sektörünün ilgisini giderek 
daha çok çekiyor. Ürün ve 
hizmet geliştirme çalışmaları 
yapılırken ABD’de 10 yılda 82 
milyar Dolar bir büyüklüğe 
ulaşması bekleniyor.

Fatma Ağaç
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hizmetler geliştirdiğini ifade etti. John Hanslip, 
“Sigortacılar, insansız hava araçlarına ilişkin 
riskleri değerlendirmek için insanlı hava taşıtları 
alanında sahip oldukları kapsamlı deneyimlerden 
yararlanıyor. Hava taşıtlarının büyüklüğüne, 
kullanım şekillerine ve değerlerine bağlı olarak 
sigorta teminatları sunulurken insanlı hava 
taşıtlarına yönelik geleneksel poliçeler halihazırda 
güncelleniyor ve Drone teknolojisi ile bu 
teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak adına bazı 
küçük ayrıntıların yeniden ele alınması gerekiyor” 
açıklamasını yaptı. 

Marsh’ın araştırmasına göre mevcut yasal 
düzenlemeler Drone kullanımının geniş ölçekte 
yaygınlaşmasını şimdilik pek mümkün kılmıyor. 
Drone operasyonlarının öngörülen ticari 
potansiyeline tam olarak ulaşabilmesi için ulusal 
ve uluslararası havacılık kanunlarının revize 
edilmesine ya da dDone kullanımını ayrı bir başlık 
olarak ele alan bir dizi uluslararası düzenlemenin 
hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bu konuda en aktif ülkelerden biri olan ABD’de 
Federal Havacılık Dairesi FAA tarafından 

uygulanan kurallar yol gösterici oluyor.  Halen 
duruma özel koşuluyla insansız hava araçlarının 
ticari ya da işletme operasyonları amacıyla 
kullanımına yetki veren kurum, 2015 sonuna 
kadar bu araçların günlük kullanımını yasal 
çerçeveye bağlayarak, genel havacılık kapsamında 
değerlendirilmesine ilişkin bir yasal düzenleme 
önergesi verdi. Benzer bir şekilde İngiltere’de 
de öncelikle ticari operasyonları düzenleyecek 
çalışmalar başlatıldı. 

John Hanslip tüm bu gelişmelere paralel olarak 
yasal çerçeve henüz belli olmasa da sigorta 
sektörünün genel havacılık deneyimine bağlı 
olarak müşterilere kendi emniyet kılavuzlarını 
sunduklarını ifade ederek, büyük bir potansiyelin 
harekete geçtiğini vurguladı. Hanslip şunları 
söyledi: “Sadece Amerika’da bazı sigortacılar ülke 
genelinde binlerce drone için sigorta teminatı 
sağlıyor. İlk girişimlerin planlanması, kamuoyunda 
farkındalık yaratılması ve ağır bürokratik 
süreçlerin atlatılması gibi bazı konuların 
üstesinden gelinmesi gerekiyor. Özellikle ticari 
kullanımda önemli bir geleceği olan insansız hava 
taşımacılığının oturması için uluslararası ölçekte 
kabul görecek düzenlemelere ihtiyaç var.”

İHA’ların tarihi

İlk insansız hava araçları (İHA) A. M. Low 
tarafından 1916 yılında geliştirilmiş. Takip eden 
yıllarda ise sınırlı sayıda üretilen Hewitt-Sperry 
otomatik uçak Birinci Dünya Savaşı sırasında 
kullanılmış. 1935 yılında ise film yıldızı ve model 
uçak tasarımcısı Reginald Denny ilk ölçekli RPV 
(Remote Piloted Vehicle- Uzaktan Komutalı 
Araç) modelini geliştirmiş. İkinci Dünya Savaşı 
süresince çok fazla miktarda uçak üretilmiş bunlar 
trenleri koruma amaçlıyla uçaksavar ve saldırı 
görevlerinde kullanılmış. Jet motoru bulunan 
ilk model 1951 yılında Teledyne Ryan firması 
tarafından geliştirilen Firebee I’dır. 1955 yılında ise 
başka bir firma Beechcraft ABD Deniz Kuvvetleri 
için Model 1001 modelini üretmiş. Bununla 
beraber bu araçlar Vietnam Savaşı süresince birer 
uzaktan kumandalı uçak olmaktan daha ileriye 
gidemediler.

Geçmişte genellikle askeri amaçlı kullanılan, 
İngilizce’de “erkek arı” anlamına gelen bir kelime 
olan “Drone”lar, günümüzde insansız hava araçları 
(İHA) anlamında kullanılıyor. Uzaktan kontrol 
edilen, pilotsuz ya da insansız hava araçları ya 
da Drone’lar, 20’inci yüzyılın birçok buluşu gibi 
önce savunma sanayi için geliştirildi. Gözlem 
amacıyla tasarlanan bu araçlar, askeri saldırılarda 
kullanılmaya başlanması daha geniş kitleler 
tarafından tanınmasını sağladı.

Çatışma ve savaşla doğrudan özdeşleşen 
Drone’ların amatör ve ticari kullanımı ise son 
dönemde gittikçe yaygınlaşıyor. Bu durum, 
Drone’ların yeniden tanımlanması gerekliliğini 
gündeme getiriyor. Bir yandan da “Drone’lar siber 
casus olabilir mi?” sorusunu akıllara getiriyor. 
Gerekli yazılım ve donanımların eklenmesiyle 
Dron’lar siber casus veya bilgi hırsızı haline de 
gelebilir…

Amerika başta olmak üzere, birçok ülke yeni 
yasal düzenlemelerle Drone’ların askeri savunma 
ve saldırı dışında kullanım alanlarını tartışmaya 
açıyor. Lisanslı ve kontrollü satışların önemi 
üzerinde duruluyor. Yangın söndürme amaçlı, 
rafting yapanlara can simidi atma; tarımdan vahşi 
hayat gözlemine kadar bilimsel pek çok alanda da 
etkin rol alan Drone’lar, çok farklı şekil, ebat ve 
karakterde üretiliyor. 

Aynı zamanda hobi olarak da kullanılan ve oyuncak 
endüstrisine giren Drone’lar, askeri amaçla 
kullanılan Drone’ların önüne geçmeyi başardı. 
Genellikle eğlence amacıyla kullanılan kişisel 
Drone’ların yapısı karmaşıklaştıkça paralelinde 
cihazların kullanım alanları da genişliyor. 

Sigorta sektöründe hedef, Drone’lar!

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi 
şirketi Marsh, Drone’ların tüm dünyada sigorta 
sektörünün ilgisini giderek daha çok çektiğini 
açıkladı. Marsh tarafından yayınlanan  “İnsansız 
Hava Araçlarında Gelişen Riskler” adlı raporda, 
hızla büyüyen İnsansız Hava Sistemleri (İHS) 
kullanımının beraberinde kayda değer bir 

sigorta teminatı ihtiyacını getirdiğini, sigorta 
sektörünün de bu ihtiyaca yanıt vermek üzere 
ürün ve hizmetler geliştirmek üzere çalışmalara 
başladığına dikkat çekiliyor. Raporda, sadece 
ABD’de bile 2025 yılına kadar 82 milyar Dolar 
bir büyüklüğe ulaşması beklenen ve önemli bir 
ticari geleceği olan insansız hava taşımacılığı için 
uluslararası boyutta yasal düzenlemelerin de 
hayata geçirilmekte olduğu yer alıyor.

Raporda, Drone’ların hem bireysel hem de 
ticari kullanımının artmasıyla birlikte sigorta 
sektöründe yeni bir ihtiyacın ortaya çıktığı 
belirtilirken, Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri 
Birliği verilerine göre, 100.000 kişilik istihdam 
büyüklüğüne ulaşması beklenen alanda, en büyük 
taleplerden birinin bunların sigorta kapsamına 
alınması olduğu ve yasal düzenlemelerle birlikte 
büyük bir potansiyelin varlığına dikkat çekiliyor. 

Marsh Havacılık ve Uzay Birimi Kıdemli 
Yöneticisi John Hanslip, mahremiyet ve ulusal 
güvenlik kaygıları gibi konularda halen yasal 
düzenleme çalışmalarının devam etmesine 
rağmen sigortacıların teminata yönelik ürün ve 
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Kaspersky Lab: Drone’ların siber 
saldırılardan muaf olduğunu söyleyemeyiz

Yazılım şirketi Kaspersky Lab, Drone’ların siber 
saldırılardan muaf olduğunun söylenemeyeceğinin 
altını çizerek, siber saldırganların hedeflerinden 
birinin de Drone’lar olduğuna işaret etti. Drone’lar 
geliştikçe, ülkeler firmalar ve bireyler tarafından 
daha çok kullanıldıkça siber saldırganların 
Drone’lara daha çok odaklanacağını öngören 
firma, “O yüzden Drone’larla ilgili olası saldırılar 
için bugün ve gelecekte hazırlıklı olmak 
gerektiğini, önlemleri şimdiden almak gerektiğini 
düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.  

Drone’lar son yıllarda teknoloji ve bilim dünyası 
başta olmak üzere birçok alanda gündeme 
oturan ve gündemi belirleyen konulardan biri 
olduğuna işaret etti. Günümüzde Drone’ların üç 
temel alanda kullanıldığına dikkati çeken firma, 
açıklamasını şöyle sürdürdü: 

“Bunların birincisi kamusal hizmetler alanı 
denebilecek alanlar olan askeri servisler, birlikler, 
sınır güvenliği ve afet-kurtarma hizmetleri. Fakat 
Drone’ların kullanımı sadece kamusal alanla sınırlı 
değil, Drone’lar iş dünyası ve tüketici alanında 
da kullanılıyor. İş tarafında yapıların inşasında, 
monitör edilme sürecinde, enerji hatları ve 
servislerinde, tarım alanlarında, jeolojik keşiflerde 

ve daha birçok alanında kullanılıyor. Ve günden 
güne iş süreçlerinde daha önemli bir yer tutuyor. 
Tüketiciyle bağlantılı alanlarda ise kargo dağıtım 
hizmetlerinde, pazarlama-reklam çalışmalarında, 
oyunlarda ve turizmle ilgili bazı alanlarda 
Drone’lar artık daha aktif yer alıyor. 

Şu anda Drone’ların kullanımı daha çok askeri 
ve savunma alanlarında daha üst seviyede 
görünüyor. Fakat bu durumun önümüzdeki 
yıllarda değişeceğini, iş dünyası ve kişisel kullanım 
tarafında Drone’ların kullanımının artacağını, 
Drone’ların daha çok günlük yaşamın bir parçası 
haline geleceğini düşünüyoruz. Dünyadaki 
gelişmeler bu yöndedir. 
Bir Drone iki ana komponentten oluşuyor. 
Drone’un kendisi ve bir yer kontrol istasyonu, bu 
bir istasyon veya yapı ya da mobilite olabiliyor. 
Drone’lar gerçek zamanlı bir operasyonel sistem, 
kontrol yazılımı, veri exchange’i için modül gibi 
birçok teknolojik birimden oluşuyor. Otopilot 
sistemi ve bir silah kontrol sistemi de bunlara 
eklenebilir birimler. 

Drone’lara dahil olan şu komponent’ler bir 
atak riski taşıyabiliyor:

-Drone’nun fiziksel access’i ele geçirmeye yönelik 
direkt bir saldırı. Örneğin bir malware ile saldırgan 
Drone’u bozabilir.  

1980 ve 1990’lı yıllarda olgunlaşan ve küçültülen 
bu araçlar özellikle ABD’li askeri çevrelerin ilgisini 
çekmeye başlamış. Bunun en önemli nedeni 
İHA’ların uçaklara nazaran çok daha ucuz olması 
ayrıca riskli görevler sırasında yetişmiş mürettebat 
kaybını sıfıra indirmesidir. Genel olarak keşif 
ve gözetleme amacıyla kullanılan bu araçlar 
günümüzde silahlandırılıyor. 

Avantajları ve bugünkü dönüşüm

İnsansız teknolojilerin kullanımının 
yaygınlaşmasının altında gelişen teknolojinin 
sağladığı imkanla birlikte bazı maliyetli ya 
da sorunlu kalemleri aşabilmenin getirisi de 
bulunuyor. İnsansız uçakların otonom ya da bir yer 
istasyonu aracılığıyla kontrol edilebiliyor olması 
insanlı uçakların idamesi için gerekli yaşamsal 

sistemler ve kokpit için gerekli yer ve mürettebatın 
getirdiği ağırlık yükü gibi maliyet kalemleri, insanlı 
uçakların manevra ve operasyon kabiliyetinin 
insan kabiliyetleriyle sınırlanması gibi operasyonel 
kabiliyetle ilgili kalemler, düşman tarafından 
farkedilme ya da vurulabilme olasılığının düşük 
olması gibi kalemler, İHA’ların bu yönüyle 
operasyonel vazgeçilmezliğini ispatlamış. 

Daha da önemlisi, İHA’ların zayiat maliyetidir. 
Tüm dünya ordularında yetiştirilmesi en maliyetli 
personel gruplarından birisi pilotlardır. Bir pilotun 
yetişmesi çok büyük maliyetlere karşılık gelir. Bu 
sebeple hava aracıyla zayiatıyla birlikte yetişmiş 
personelin de zayi olması ordular için hem maddi 
hem de kabiliyet olarak büyük kayıptır. İHA’lar, 
zayiat maliyetinin düşük olması açısından da 
orduları cezp ediyor. 

İHA sınıflandırması

İHA’ları altı farklı başlık altında sınıflandırabiliriz; bunun yanında bazı araçlar birkaç farklı özelliği 
bünyesinde barındırabilir: 

 Hedef ve yem-düşman hava savunma veya savaş uçaklarına karşı yem olarak kullanılarak hedef 
belirlemede yardımcı olan araçlar,

 Keşif ve gözetleme-düşmana ait cephe bilgilerini toplayan araçlar,
 Çatışma-yüksek riskli görevlerde kullanılan saldırı kapasitesine sahip araçlar, 
 Lojistik-Kargo ve lojistik destek amaçlı araçlar,
 Araştırma ve geliştirme-Gelecekte kullanılmak amacıyla farklı İHA teknolojilerinin denendiği araçlar,
 Sivil ve ticari-Sivil ve ticari amaçlar için kullanılan araçlar.
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Moynihan Station ve Clarkson Square gibi 
mekanlarda çekim yaptı. Ünlü modacı Rebecca 
Minkoff da Intel ile işbirliği yaparak defilesinde 
insansız hava araçlarıyla bir şov gerçekleştirdi. 

Turkcell, şebeke performansını “Drone” ile 
ölçüyor

Drone’lar Türkiye’de ilk kez 
bir operatörün dikey kapsama 
testlerinde kullanılıyor. Turkcell, 
ulaşımı zor olan alanlarda 
şebeke kalitesini sağlamak 
için Drone’lardan faydalanıyor. 
Turkcell, şebeke performansını 
tespit etmek ve servis kalitesini 
sürekli kılmak için en son 
teknolojileri kullanmaya devam 
ediyor.

Müşteri memnuniyetini her an her 
yerde en yüksek seviyede tutmayı 
hedefleyen Turkcell, bir ilke daha 
imza attı. Geçtiğimiz aylarda, 3. 
Boğaz Köprüsü ve İzmit Körfez  
Köprüsü inşaat alanlarında, 

dikey kapsama kalitesini ölçmek üzere ilk kez 
Drone kullanıldı. Drone ile gerçekleştirilen 
testler, 1408 m ve 2682 m uzunluğundaki köprü 
güzergahlarında  yerden 80 m yükseklikte yapıldı. 
Uçuş sırasında Drone’a bağlı ve özel yazılımlı 
telefon ile şebeke ölçümleri alınırken Drone 
kamerası ile yüksek çözünürlüklü görüntüler 
kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell 
Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz şunları 
söyledi:
“Şebeke kalitemizi en üst seviyede tutmak için 
artık Drone teknolojisinden yararlanıyoruz. Müşteri 
deneyimini birebir test etmek amacıyla Türkiye’de 
ilk kez dikey kapsama testlerinde Drone’ları 
kullanıyoruz. Dünyada da yine ilkler arasındayız. 
Her zaman olduğu gibi hedefimiz, her yerde ve her 
koşulda Turkcell’lilerin en iyi hizmeti almalarını 
sağlamak. Gökdelenler, köprüler, stadyumlar gibi 
alanlarda dikey kapsamayı mükemmelleştirmek 
için kullanacağımız bu teknoloji ile ilk testlerimizi 
yaptık. Bundan sonra da, ihtiyaç duyulan her 
noktada Drone’ların yardımıyla ölçümlerimizi 
gerçekleştirerek zorlu alanlarda bile kapsama 
kalitemizi sürekli kılacağız. Teknolojik 
üstünlüğümüz, Turkcell’lilere kesintisiz ve yüksek 
performanslı iletişim sağlamaya devam edecek.”

-Sensörlere yönelik bir saldırı. Data spoofing 
(veri dedektifliği) şeklinde olabilir, örneğin GPS 
koordinatlarını ele geçirme ve yönlendirme gibi. 
-Radyo frekans sistemleri kullanılarak 
yapılabilecek saldırılar, bu Irak’ta ABD Drone’larını 
hacklemek için kullanılan yöntem olmuştu. 

Intel’den Drone’lar için Yuneec’e 60 milyon 
Dolar yatırım

Intel Capital, elektrikli hava araçlarında dünya 
lideri olan Yuneec Holding’e 60 milyon Doları aşkın 
yatırım yaptı. İki şirketin işbirliği yeni ürünlerde de 
devam edecek. Drone’ların hayatımıza dahil olması 
beklenenden de hızlı oluyor.
Gelecekte pek çok sektörde başrol alacağı 
düşünülen ürünlerin önde gelen üreticilerinden 
Şanghay merkezli Yuneec ile işbirliği yapmaktan 
çok memnun olduklarını aktaran Intel CEO’su 
Brain Krzanich, “ İnsansız hava araçlarının, 
tüketim ürünlerini sunmaktan, afet bölgelerinde 
inceleme yapmaya kadar birçok alanda ve birçok 
şekilde yaşamlarımızı olumlu yönde değiştirme 
potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. 
Yuneec’in Intel teknolojisi ile geliştirilecek yeni 
akıllı, insansız hava araçları inanıyoruz ki çok daha 
fazla olanaklar sunacak” dedi.

Ürünler kutudan çıktığında kullanıma hazır 
olacak

“Üretim alanında sahip olduğumuz kapsamlı fikir 

mülkiyeti ve kontrol mekanizması sayesinde, 
Yuneec olarak kendimizi tüketicilere yönelik 
insansız hava aracı pazarını genişletmek üzere 
konumlandırdık,” açıklamasını yapan Yuneec 
CEO’su Tian Yu ise İnsansız hava araçlarının, 
‘kutudan çıkar çıkmaz’ uçmaya hazır ve stabil video 
çekimi yapabilecek şekilde tasarlandığını sözlerine 
ekledi.

Drone’lar moda tukunlarının emrinde 

Intel Capital’in Yuneec Holding’le 
yaptığı işbirliğinin ilk meyveleri 
New York Moda Haftası’nda 
sergilendi. İnsansız hava araçları 
etkinlik boyunca tüm detayları 
yakalarken moda tutkunları, bu 
sezon New York Moda Haftası’nı 
yepyeni bir açıdan, 360 derece 
görüş açısı farkıyla izledi. Intel, 
Yuneec Typhoon 4K insansız hava 
araçları, hafta boyunca Public 
School, Prabal Gurung, BCBG 
Max Azria ve Monique Lhuillier 
gibi defilelerde gelen misafirleri 
yakalamak için NYFW HQ Space, 
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Qualcomm Technologies, Inc. Ürün Yönetimi 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Raj Talluri, konuya 
ilişkin şunları söylüyor: 
“Günümüzde insansız hava araçları, fotoğrafçılık, 
navigasyon ve iletişim konularında ayrı ayrı 
çözümler sunan çoklu parça sağlayıcılarından 
gelen bileşenlerle yapılıyor. Qualcomm 
Snapdragon Flight, mobil endüstriyi oluşturan 
teknolojileri tek bir devre kartında topluyor ve 
böylece daha hafif, küçük, kolay kullanılabilir, uzun 
pil ömürlü ve üstün özellikleri olan, uygun maliyetli 
insansız hava araçları geliştirmelerine olanak 
sağlıyor.”

Qualcomm ayrıca tüketici ve profesyonellere 
yönelik insansız hava aracı alanında önde gelen 
geliştirici şirket olan, elektrik tabanlı havacılık 
alanındaki yeniliklerde köklü bir geçmişe sahip 
Yuneec’in Snapdragon Flight kullanacak ilk 
şirketler arasında olduğunu duyurdu. Yuneec, 

Qualcomm platformunu temel alan bir insansız 
hava aracını 2016 yılında satışa çıkarmayı planlıyor.

Video/görüntü çekimleri arasında pil için 
hızlı şarj 

Talluri sölerini şöyle sürdürüyor: “İnsansız 
hava araçları fotoğrafçılığı, son nokta “selfie” 
(özçekim) aksesuarı ve spor çekimleri gibi geniş 
bir yelpazede uygulamalar sunuyor, bu nedenle 
4K çekim yapabilme kesinlikle olması gereken 
bir özellik. Qualcomm Technologies, Qualcomm 
Snapdragon işlemcilerinin ve bütünleştirilmiş 
SoC’nin yardımı ile yapılan 4K UltraHD video 
kapasitesine sahip 500’den fazla cihaz tasarımıyla 
şimdiden tüketicilerine 4K video çekimi getirmekte 
bir lider. Bu nedenle bizim için, aynı teknolojileri 
tüketici pilotsuz uçakları alanında desteklemek 
çok doğal.”

Parrot, Drone’lar için SOLIDWORKS 
Industrial Design Uygulamasını kullanıyor

Geleceğin Drone’larının Karmaşık 3D Şekilleri, 
3DEXPERIENCE Platformu’nun buluttaki 
sosyal yetenekleri sayesinde artık daha basit 
tasarlanacak.
Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri 
olan 3DEXPERIENCE Şirketi Dassault Systèmes, 
kablosuz ileri teknoloji ürünlerinin geliştiricisi 
ve pazarlamacısı Parrot şirketinin, piyasaya 
sürülecek bir Drone serisi için karmaşık 3D 
şekiller tasarlamak amacıyla SOLIDWORKS 
Industrial Design Uygulamasını kullandığını 
duyurdu. Bu uygulama, Dassault Systèmes’in 
endüstri lideri bulut tabanlı yeteneklerinden 
faydalanarak Parrot şirketinin mühendislik ve 
tasarım ekiplerine sosyal işbirliği açısından önemli 
faydalar sağladı. Drone’lar, tamamen tüketici 
keyfinden kaynaklanan ya da ticari ve askeri 
sektörlerdeki potansiyel uygulamalara kadar 
değişen birçok farklı nedenle gelişmekte olan 
bir sektöre dönüştü. Yapı, ağırlık, denge, boyut, 
manevra kabiliyeti ve güç unsurlarına getirilecek 
teknolojik iyileştirmeler bir drone’un piyasadaki 
değeri için oldukça önemli.

Parrot’un kurucusu ve CEO’su Henri Seydoux 
konuya ilişkin şunları söylüyor: “SOLIDWORKS 
Industrial Design, bize geleneksel tasarım 
yazılımından kaynaklanan zorluklar nedeniyle 
yavaşlamadan, yenilikçi bir fikri rekor zamanda 
geliştirme imkanı verdi. SOLIDWORKS Industrial 
Design, tasarım endüstrisi için gelecek nesil 
yazılımı temsil etmektedir.”

Dassault Systèmes, SOLIDWORKS CEO’su Gian 
Paolo Bassi ise: “Parrot, çok sayıda yüksek 
teknoloji ürünlerinin tasarımını yapmak için 10 yılı 
aşkın bir süredir SOLIDWORKS uygulamalarını 
kullanıyor ve biz de SOLIDWORKS Industrial 
Design’ın mevcuttaki bu SOLIDWORKS projelerini 
tamamlayarak onlara değer katacağı konusunda 
ikna olduk. Parrot, bir ön test programı aracılığıyla 
bu yazılımı kullanan dünya çapındaki ilk müşteriler 
arasında yer alıyor ve drone tasarımlarının 
olumlu sonuçlandığını görmek de bu uygulamanın 

mühendislik ve tasarım dünyasında sahip olduğu 
potansiyel fırsatları ortaya koyuyor” şeklinde 
konuştu.

Qualcomm’un tüketici Drone’ları için 
referans platformu

Qualcomm Snapdragon Flight, küçük ve 
hafif Drone’ların ileri seviye video ve görüntü 
yakalamalarının yanı sıra iletişim ve navigasyon 
özelliklerine de destek oluyor. Qualcomm, 
Drone’lar ve robotic uygulamalar için Qualcomm 
Snapdragon Flight isminde iyileştirilmiş 58x40mm 
devre kartı geliştirdiğini duyurdu. Qualcomm 
Snapdragon 801 işlemci tabanlı Qualcomm 
Snapdragon Flight, güçlü bağlantı, ileri seviye 
pilotsuz uçak yazılımı ve geliştirme araçları ile 
en ileri mobil teknolojilerini bir araya getiriyor 
ve insansız hava araçlarında yepyeni bir sınıf 
yaratıyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s180

AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 85

B
İL

İŞ
İM

 ::
 2

01
5 

:: 
 E

K
İM
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http://www.bilisimdergisi.org/s180


“La Jolla” – Kdillard (İkincilik Ödülü – Kategori: Doğa)

“Lale Tarlaları” – Anders@Andersa.Com (Üçüncülük Ödülü – Kategori: Yerler)  

2015 Drone fotoğrafları  yarışması  kazananları  bell i  oldu

Dronestagram ve National Geographic işbirliğiyle yapılan 2015 Drone Hava Fotoğrafları 
Yarışması (2015 Drone Aerial Photography Contest) 5000‘den fazla amatör ve profesyonel 
Drone severin katılımıyla gerçekleşti. Bu sene ikincisi düzenlenen yarışmada insansız hava 
aracı Drone’lar aracılığıyla çekilen binlerce kare arasından kazananlar belirlendi. Fotoğrafların 

sahipleri, sponsorlar tarafından ödüllendirilirken fotoğraflar da National Geographic Dergisi’nin Fransız 
baskısında yayınlandı. Yarışmada ödül alan fotoğraflar:

“Sisin Üstünde” – Rıcardo Matiello (Birincilik Ödülü – Kategori: Yerler)

Mont-Saint-Michel – Wanaııfılms (İkincilik Ödülü – Kategori: Yerler )

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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86 BİR KONU İnsansız hava araçları Drone’lar
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Limassol Karnavalı, Kıbrıs Rum Kesimi - Flyovermedıacy (Birincilik Ödülü- Kategori: “Dronies”) 

Geceleyin Plovidv, Bulgaristan – Ice Fire (Halk Ödülleri: En Sevilen Fotoğraf İkincilik Ödülü)

“Köpek Balıklarıyla Şnorkelli Dalış” – Tahitiflyshoot (Birincilik Ödülü – Kategori: Doğa)  

Kayıp Ada, Tahaa, Fransız Polinezyası (Üçüncülük Ödülü – Kategori: Doğa) 

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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http://www.bilisimdergisi.org/s180


Pfeiffer Sahili, Bıg Sur, Calıfornıa, ABD - Romeoch  

Cicongkok, Cikeusal, Endonezya - Rivanfmaulana  

Polonya - Myszon 

Glorieto Rodolfo Sanchez Taboada, Mazatlan, Sınaloa, Meksika – Wootsor (Halk Ödülleri: En Sevilen Fotoğraf Üçüncülük Ödülü) 

Bali Barat Milli Parkı, Endonezya - Capungaero Annecy, Fransa - Drone-CS   

Yarışmaya katılan diğer fotoğraflardan bazıları:

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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