
NGN Bilgi ve İletişim Hizmetleri yetkilileri yakın gelecekte 
insansız hava araçlarının sivil amaçlar için daha 
yaygın olarak kullanılacağını öngördüklerini belirttiler. 

Öncelikle, askeri uygulamalara benzer nitelikte olan kolluk ve güvenlik amaçlı 
havadan gözetim için kullanımın süreceğini dile getiren yetkililer, devamında 
da hava fotoğrafçılığı ve filmciliği ile altyapı tetkiki kullanımlarının ön planda 
olacağını öne sürdüler. 
İnsansız hava araçlarının yalnızca kamera taşımakla kalmayacağını anlatan 
yetkililer, 3D tarama için lazer tarayıcılar, kimyasal sensörler ve radyasyon 
dedektörleri ile de donatılabileceğini ve aynı zamanda küçük eşyaların 
teslimatı için de kullanılabileceğini ifade ettiler. 

Kötüye kullanım kontrol merkezleri ile önlenir

Drone’ların amatör ve ticari kullanımı son dönemde gittikçe yaygınlaşıyor.  
Drone’lar yapıları itibariyle uçabilen, yüzebilen veya yer yüzeyinden gidebilen 
bir donanım ve onu kontrol edebilen bir yazılımdan oluşuyor. Dolayısıyla 
bahsi geçen risklerin hepsi var olmakla birlikte bu riskler bilgisayardaki 
işletim sistemlerinin casusluk amaçlı kullanımı ile paralel. Drone’ların 
kötüye kullanımının önlenmesi drone kontrol merkezleri ve yetkili kurumların 
regülasyonları ile sağlanabilir. 
Drone’ların askeri savunma ve saldırı dışında kullanım alanları tartışılıyor. 
Lisanslı ve kontrollü satışların önemi üzerinde duruluyor. Drone’ların 
kullanım alanları, yerleri ve zamanları hem kişisel gizlilik hem de toplum 
güvenliği kapsamında belli kurallara bağlanmalı ve denetim altına alınmalıdır. 
Drone kullanıcılarının bilinçli ve eğitimli olması Drone’ların doğru kullanımı ve 
geleceğinde başlıca rol oynuyor. Örnek olarak uçuşa yasak bölgeler, yükseklik 
limitleri, kalabalıklara veya enerji nakil hatlarına güvenli mesafede kullanım 
gibi konularda kullanıcıların eğitimi önem arz ediyor.
 
“Bağımlı Drone”u pazara sunmayı planlıyoruz

Konusunda uzman iş ortağımız SPH Engineering ile Lockheed-Martin Indago 
insansız hava araçlarını Türkiye’ye getirdik ve ürünü ilk defa ISAF Güvenlik 
Fuarı’nda katılımcıların beğenisine sunduk. Kısa vadede müşterilerimize 
demo uçuşları organize etmeyi planlıyoruz.
Aynı zamanda çok yeni ve özel bir ürün olan, yer ve gemi güvertesi 
operasyonları için “Bağımlı Drone”u (Tethered Drone) pazara sunmayı 
planlıyoruz. Saatler hatta günler boyunca havada kalabilen bu Drone’lar 
sürekli gözetim veya kolluk görevini mümkün kılıyor.
Drone’lar her görev için binlerce fotoğraf veya saatler süren görüntü 
sağlayabiliyor. Tüm bu veriler depolanarak, özel bir yazılım sayesinde 
işlendikten sonra sonuçlar müşteri ile paylaşılıyor. Bu noktada devreye giren 
ve ana iş kollarımız olan depolama ve bilişim sistemleri, iletişim ve sistem 
entegrasyonu konularında da uçtan uca destek verebiliyoruz. 

İnsansız hava araçları, 
sivil amaçlar için daha 
yaygın kullanılacak

http://www.bilisimdergisi.org/s180
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