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DRONE’LU KARİYERLER! 
 

Tutkusunu mesleğe dönüştüren altı pilot ile tanışın! 
 
Şu sıralar medyada yer alan birçok manşet, tecrübeli drone 
pilotlarının rağbet gördüğünü söylüyor ancak bu sektör gerçekten 
bir ekmek kapısı olabilir mi? Tutkusunu işine dönüştüren, 
mesleği drone pilotluğu olan altı kişiye bu işe nasıl 
başladıklarının hikayesini, insansız hava araçları sistemi 
konusunda aldıkları eğitimi ve en çok kullandıkları insansız hava 
araçları ve aksesuarlarını sorduk. Bu işe gönül verenler, verilen 
tavsiyeleri iyi dinleyin, hayal ettiğiniz işi gerçeğe dönüştürün! 
 
 
Acil Durum Müdahaleciliği 
Peter Scott, Tualatin Vadisi İtfaiyesi, Tigard, Oregon 
 

“Oregon’un en hızlı büyüyen 
bölgelerinden birinde, 100 bin 
hektarlık bir alan üzerinde 
yaklaşık 530 bin sakine 
yangın önleme ve acil tıbbi 
hizmetleri sağlıyoruz.  
 
“İnsansız hava araçları 
dünyasına, pilot proje 
kapsamında böyle bir 

teknolojiden nasıl fayda sağlayabiliriz maksadıyla giriş yaptık. 
İnsansız hava araçları sistemlerini öncelikli olarak eğitim ve 
iletişim maksatlı havadan görüntü toplamak için kullanıyoruz. 
İkincil olarak, yangın ve benzeri acil olaylarda olay komutanına 
olayın yaşandığı yerin havadan görüntülerini sağlayarak yardım 
ediyoruz. Acil müdahale için görevimiz olaylara itfaiyecilerle 
birlikte zamanlamalı bir şekilde müdahale edebilmek ve onlara 
verimli bir bilgi akışı sağlamak için en iyi yolu bulmaktır. Eğitim 
amaçları için insansız hava araçları teknolojisi, doğrudan bir etki 
yarattı ve ezberleri bozan bir hal aldı. 
 
“Şu anda FAA (Federal Havacılık Yönetimi) sertifikalı iki uzaktan 
kontrol pilotumuz ve yine FAA’den aldığımız bir Yetkilendirme 
Sertifikamız var.  



 

 2/10 

 
“DJI Inspire 2 kullanıyoruz ve geçenlerde bize dumanlı arazi 
içinde de görüntü sağlayabilecek, arama kurtarma çalışmalarına 
yardım edebilmesinin yanında yangının yayılmasını 
gözlemleyebilecek olan DJI Mavic 2 Dual Thermal aldık. Ayrıca 
hava sahası yetkisi için AirMap uygulamasını da kullanmaya 
başladık.” 
 
 
Denetmen  
Andy Justicia, Measure’da (measure.com), baş pilot ve eğitmen, 
Washington, D.C., Illinois, Chicago 
 

“Drone kullanımına ilk olarak 
Measure’da sunmuş 
olduğumuz rüzgâr 
türbinlerinin ve güneş enerjisi 
tarlalarının denetimini, 
araştırma-geliştirme ve 
eğitimin de içinde bulunduğu 
hizmetlere katkıda bulunarak 
atıldım. Measure’daki ilk 

pilotlardan biri olarak çalışmaya başladım. Sonrasında kıdemli 
pilot ve baş pilot olarak devam etti ve şu anda eğitim pilotuyum. 
150’den fazla yerel ve 75’ten fazla uluslararası drone pilotuna 
eğitim verdim. İşin pratiği ve gerçek sahneli uygulamalı eğitimin 
yanı sıra özel drone eğitimi de verdim. 
 
“10 yaşımda model uçakları uçurmaya başladım. Hâlâ 
uçuruyorum. Yaşım 44, yani 34 yıldır uçuruyorum. Aynı 
zamanda ticari yetkili bir pilotum ve şu anda sertifikalı uçuş 
eğitmeni olmak için uğraşıyorum. Bu da insanları veya yükleri 
taşıyarak uçabileceğim anlamına geliyor ve bu uçuş yetkisi bana 
aletli uçuş için gerekli hava şartları sağlandığında yasal olarak 
tam teşekküllü bir hava aracını kullanabilme yetkisi veriyor. 
 
“Eğitim için kullandığım drone kendini çok çabuk bir şekilde 
toparlayabilen DJI Phantom 4 Pro. Basit ve yerleşik sistemi 
drone’un nasıl çalıştığını öğrencilere gösterirken iyi oluyor.  
 
 “Görevlerde ise, misal denetim görevlerinde ekipman seçimi, 
yapılacak işin gerekliliklerine bağlıdır. Dört pervaneliler veya sabit 
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kanatlılar ile standart beta termal kameralar arasında seçimler 
yapabiliriz. Ekipmanlarımızın önemli bir parçası ise kişisel 
korunma ekipmanıdır. Bu korunma ekipmanı sert bir şapka, 
koruyucu gözlük, koruyucu kulaklık, reflektörlü yelek, iş botları 
ve eğer gerekli ise yangına dayanıklı giysilerden meydana 
gelmektedir.” 
 
Yeni Pilotlar İçin Tavsiyeler 
 

• İlk başta drone satın almayın. Bu sektör içerisinde neyi 
hedeflediğinizi, ne istediğinizi ve kimlerin ihtiyacını 
karşılayabileceğinizi düşünün. Buradan başlayın ve tersine 
mühendislik üzerine çalışın. Bu meslek içinde ne yapmak 
istiyorsanız... 

 
• Uçuş konusunda uzman olun ve uzman kalın, özellikle de 

GPS’siz uçuşlarda… 
 

• Otomatik kamera ayarları sizin dostunuz değil. Fotoğraf 
çekme konusunda uzman olmanız gerekiyor. Fotoğrafçılık 
becerisi drone pilotu olmanın temellerinden biridir. 

 
• Kendinizi basit şeylerden çok daha fazlasını yapan bir 
şirkete hazırlayın. Seçkin bir pilot olabilirseniz daha üst 
seviye uygulamalar üzerine çalışabilir ve bu sektör içerisinde 
sağlam bir kariyer inşa edebilirsiniz. 
 

 
İnsansız Hava Aracı Tasarım ve Geliştirme 
Robert Hicks, Offshore Aviation (offshoreaviation.com), California, 
Maryland 
 

“Offshore Aviation, 
Washington bölgesinde, 
havadan fotoğrafçılık ve 
video grafikerlik için 
insansız kamera 
sistemlerinin gelişimiyle 
başladı. Sektörde 
fotoğrafçılık ve video 
grafikerlik için üretilen ilk 
üst sınıf kamera 



 

 4/10 

drone’larının bazılarını biz yaptık. Lüks gayrimenkul, arazi 
ölçümü, denetim ve şarkı kliplerinde uzmanlaştık. Biz FAA 
Düzenlemeleri ortaya çıkmadan önce sektöre girdik. Washington 
D.C.’ye olan yakınlığımızdan dolayı ülkedeki en kısıtlı hava 
sahalarındaki ticari drone kullanımına öncülük eden ilk şirket 
olarak drone operatörlerine danışman sıfatıyla yardımcı olduk ve 
onları yetkilendirdik. 
   
“Tüketiciye yönelik drone’ların piyasaya girmesiyle, Offshore 
Aviation hizmet sağlayıcılığından insansız hava aracı tasarım ve 
gelişim firmasına geçiş yaptı. Geçmiş askerî tecrübelerimiz ve 
havadan kamera sistemlerinin gelişiminde aldığımız dersler 
savunma sanayii piyasasına girmemizi sağladı. Şu anda, 
Savunma Bakanlığı için insansız sistemler yapıyoruz, eğitim 
programları düzenliyoruz ve Amerikan Ordusu için insansız 
sistemler denemelerini ve değerlendirmelerini destekliyoruz. 
 
“Kuzey Kaliforniya Üniversitesi’nin George Lucas School of 
Cinema and Television fakültesinde sinema Filmi Üretimi 
okudum. Kolej’den sonra, 1998’de Hava Kuvvetleri’ne girmeden 
önce Hollywood’da uzun metrajlı film üretiminde çalıştım. 
Washington bölgesinde F-16’lar kullandım ve Irak’ta 
görevlendirildikten sonra savaş gazisi oldum. 2006’da savaş 
görevlendirilmesi boyunca geleneksel olmayan istihbarat, 
gözetleme ve keşif (ISR) görevleriyle uçtum. F-16’lardaki uçak 
sistemlerimizde Litening II ve Sniper hedeflemeleri gibi faydalı 
kamera yükleri vardı. Bu sabit platformlarla çalışmak, bizim 
kendi havadan insansız video platformlarıyla denemeler 
yapmamız için bize konuyla bağlantılı tecrübeler sağladı. ISR 
görevlerini biliyor olmak, kendi insansız platformlarımıza 
aktardığımız teknikleri ve prosedürleri üretmemize fayda sağladı. 
 
“Başladığımızda bahsedeceğimiz sınıflar yoktu. İşe insansız hava 
araçlarının doğuşuyla başladık. 2011’de yaptığımız sistemleri 
güvenli bir şekilde kullanmamızı sağlayan operasyonel 
prosedürleri oluşturabilmek için kendi askeri tecrübelerimizi 
kullandık. Hava Kuvvetleri pilot eğitimi şirketin güvenli ve verimli 
operasyonlar yapmasını sağladı. Ekibimiz F-16 ve F/A 18 gibi 
platformlar için kontrol listesi tuttu ve tasarladığımız sistemler 
için tam disiplinli ön uçuş, havada ve uçuş sonrası kontrolleri 
sağlayan insansız sistemler prosedürleri oluşturdu. 
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“İnsansız hava aracımız LIDAR’dan tutun elektro optik ve kızıl 
ötesine kadar bir dizi sensör taşıyabilir. Şu anda denizdeki arama 
kurtarma çalışmalarına katkıda bulunabilmek için ağır yüklü ve 
uzun süre dayanıklı çift motorlu hava araçlarının gelişimi üzerine 
çalışıyoruz. Buna ek olarak, yapay zekâyla geleceğin insansız 
gemileri için deniz sistemlerini geliştirme üzerine çalışıyoruz. 
Amerikan Donanması’na insansız hava aracı eğitimi ve 
operasyonel destek sağlamaya başladığımızda denizle alakalı 
operasyonları nişimiz olarak belirledik.” 
 
Yeni Pilotlar İçin Tavsiyeler 
  
“Drone mesleğine atılmak isteyenlere tavsiyem kendinizi asla 
hafife almayın. Tecrübenizin değerli bir şey olduğunu bilin. 
Sistemleri bilin ve güvenli ve verimli insansız sistemler 
operasyonu için profesyonel bir maaş talep edin.” 
 
 
Gayrimenkul Videografikeri 
Kylie McCallum, Cascadia Aerial (cascadiaareial.com), Portland, 
Oregon 
 

“Mesleki tecrübelerimin 
büyük bir çoğunluğu emlak 
video grafikerliği için kentsel 
alanlarda geçti, şantiyelerde 
ve festival yerleri için harita 
ile sınır hattı belirleyen 
takımlarda çalışıyorum. 
Ayrıca Pasifik Kuzeybatı 
arama-kurtarmada drone 
destek ekibine girdim. Drone 
ekibimiz arazinin derin 
kısımlarında mevzilenme, 
uçurum, dağ ve şelale 
kenarlarında sürüş üzerine 
uzmanlaşıyor. 

 
“Phantom 3 Advanced aldıktan sonra drone’lara bağlandım 
diyebilirim. Fırsatını bulur bulmaz hemen uçurur fotoğraf 
çekerdim. Phantom 3’ümü, part 107 eğitimime başlamadan 2 
hafta önce almıştım. 



 

 6/10 

 
“İşim için Phantom 4 Advanced kullanıyorum. Ayrıca arama 
kurtarma için de bir tane MavicPro’m var. MavicPro’nun 
taşınabilirliği özellikle taşraya gittiğimiz zamanlarda 24 saatlik 
hayatta kalma kitlerimize rağmen bana büyük kolaylık sağlıyor. 
Drone’la dakikalar içerisinde çok uzak arazileri arayabiliyoruz. 
Aksi takdirde zemin ekibimiz metrelerce halatla saatler süren 
aramalar yapmak zorunda kalıyordu. 
 
“Her uçuşta iPad Pro 10.5 kullanıyorum. İş konularında daha 
büyük bir ekran kullanmayı seviyorum, aramaları çok daha kolay 
hale getiriyor çünkü. Genellikle DJI Go uygulamasını 
kullanıyorum, haritalandırma için ise Drone Deploy 
kullanıyorum. 
 
“Müşteri bulmak rastgele denk geliyor. Ticari drone dünyasına 
2017 Şubat’ında girdim ve Commercial Drone FM podcastlerini 
dinledim. Öne çıkan drone servis sağlayıcılarının adlarını not 
ettim ve onlara mail attım. DroneBase’den, dronevideos.com’dan 
ve diğer birkaç yerden işler aldım ve bu süreçte portföyümü yavaş 
yavaş oluşturuyordum. Sonunda Portland Property Film’de 
(emlak filmleri) emlakçılarla birlikte çalıştım. Ama şunu büyük 
bir mutlulukla söyleyebilirim: Drone uçurmak şu anda tam 
zamanlı işim. 
 
“Bir drone’u uçurmak drone sektörü içinde koşuşturmanın 
sadece bir tarafı. Başarılı olabilmek için ayrıca bir editör, 
muhasebeci, web tasarımcısı, sosyal medya uzmanı veya girişimci 
olmanız da gerekiyor. Drone kariyerinizi götürebileceğiniz bir sürü 
yol var. Emlak sektörü bana göre değil diyebilirsiniz veya 
haritalandırma yapmaktan zevk alıyor olabilirsiniz. Sizi mutlu 
eden ve sizi eğlendiren neyse onu yapın. Şunu diyebilmek bence 
çok muhteşem bir rahatlık, ben de diyeceğim: ‘İşimi seviyorum.’” 
 
Yeni Pilotlar İçin Tavsiyeler 
 
“Müşteriye bir fiyat vereceğim zaman şunları hep göz önünde 
bulundururum: 
 

• İş yeri ne kadar uzaklıkta ve hangi ulaşım aracını 
kullanacağım? Hangi trafiği çekmek zorunda kalacağım? 
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• İş neleri gerektiriyor? Sadece fotoğraf mı yoksa video da 
olacak mı? Editleme işi olacak mı? Takvimimi diğer kişilerle 
uyumlu bir şekilde ayarlamak zorunda olacak mıyım? 
 

• İş, gerçekçi bir tahminle ne kadar sürecek? Eğer ev çekimi 
yapacaksam ve dikkatim dağılmazsa 45 dakika içinde gir çık 
yapabilirim ama set şeklinde ticari bir çekim yapacaksam, 
belki 3 fotoğraf için 6 saat harcayabilirim.” 

 
 
Drone Üreticisi ve Sanal Gerçeklik Videografikeri 
Lawrence Dennis, ATI (aerialtechnology.com), VR Drones 
(vrdronesllc.com), Attein Aerial (atteinaerial.com), Portland, Oregon 
 

“Ürettiğimiz dronelar 
genellikle eğitim, denetleme, 
arazi ölçümü, 
haritalandırma ve kamu 
hizmetleri için kullanılıyor. 
Hizmet tarafı genelde film 
çekimi, sanal gerçeklik ve 
haritalandırmadan 
oluşuyor. Yaptığımız 
drone’lardan birine “BOT” 

adını verdik. BOT, Ardu-pilot (oldukça gelişmiş bir otopilot 
sistemi) altyapılı ve birden fazla yük kapasiteli 
quadcopter’lerdendir (dört pervaneli). Modifiye etmesi ve tamiri 
oldukça kolaydır. Aynı zamanda birçok sanal gerçeklik işi de 
yapıyoruz ve sanal gerçeklik drone’larımız görüntüyü sabitlerken 
sanal gerçeklik içeriğini yakalamak için yapılmıştır. 
 
“Deniz Piyade Teşkilatı’nda helikopterler üzerine çalıştım, 
havacılık elektroniği üzerine uzmanlaştım, daha sonra mülki 
havacılık ve hava elektroniği sektöründe çalışmaya gittim ve 
orada uçak gövdesi ve elektrik santrali ve helikopter pilotluğu 
ehliyetimi aldım. Hobimi işime 2007’de çevirdim ve ben ve iş 
ortağım drone merkezli hizmet şirketimize o zaman başladık. 
Kendi drone ve gimballarımızı üretmek zorundaydım ve bu da bizi 
2012’de kendi üretim şirketimize yani ATI’ye ulaştırdı. Şu anda 
yerel bir mahalle mektebinde drone dersleri veriyorum ve 
operasyondan tutun üretimine kadar drone ile alakalı tüm 
şeylerde yardımcı oluyorum. 
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“MicaSence RedEdge veya Altum, FLIR Vue kamera hattı, Sony 
a6300 (haritalandırma, denetleme ve 4K video için) ve bazı HD 
10x optik kameralar dahil olmak üzere birçok faydalı yük 
kullanıyorum. Film çekimi tarafında, Gremsy ve Movi 
gimballarını, Red Epic/Raven, CanonC300/500, Phase One iXU 
line, ve (en sevdiğim) ARRI Alexa Mini gibi kameraları kullanmayı 
seviyorum. Favori görev planlama yazılımım Mission Planner ve 
QGround Control. Eğer DJI uçuruyorsam, Ground Station Pro 
kullanıyorum. Pix4D işleminde ve kullanımında genelde fark 
atıyorum. 
 
“Yeni pilotlara tavsiyem ön uçuş planlamasına, görev 
planlamasına ve eğer gerekiyorsa zemin kontrol noktalarına 
dikkat etmeleridir. Operasyon yapılacak alanın yönetmeliğini, 
uçuşa yasak bölgeleri, engellemeleri araştırmaya daha da 
önemlisi kendimi nereye konumlandıracağıma çok fazla zaman 
harcıyorum. Maksimum deviri ve beklenen uçuş süresini elde 
edebilmek için, bataryanızı verimli kullanabilmek önemlidir. 
Stratejik uçuş konusunda iyi değilseniz vaktinizin çoğu, zorlanan 
piller/hava aracıyla faydalı veriler elde etmekten ziyade zeminde 
dolanmaya harcanır.” 
 
Yeni Pilotlar İçin Tavsiyeler 
 
“Müşteri tabanınızı ve yapacağınız işi iyi tanıyın. Bu drone’la 
alakalı değil, verimliliği yükseltmek ve müşterinizin parasını 
kurtarmak için yollar bulmaya çalışın. İster drone üretin ister bir 
hizmet sağlayın, müşterinizin herhangi bir problem olduğunda o 
problemi çözeceğinden emin olun. Drone üretirken, eğitimi 
zorunlu tutuyoruz çünkü müşteriler ilk uçuşlarında başarılı 
olamazlarsa yine gelip bizim kapımızı çalacaklar. İlk uçuşunuzun 
başarılı olmasına önem verin.” 
 
 
Videografikeri, Arazi Ölçümcüsü ve Kurtarma Görevlisi 
Jim Marcum, Aeromedia Productions (flyin4u.com), Charleston, 
West Virginia  
 
“Her şeyden biraz yapıyorum: ticari emlakçılık, çatı denetimi, 
haritalandırma, inşaat, hatta yabani alanlarda ve suda arama 
kurtarma. Emekli askerî itfaiyeciyim. Orada eğitim subayı ve 
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mürettebat amiri 
unvanlarını kazandım. 
Şu anda, FAA lisanslı 
UAS pilotu olarak, 
önceki eğitim ve 
tecrübelerime yeniden 
işlerlik 
kazandırabiliyorum. 
 
“Drone envanterimde 
DJI Phantom 4 Pro, 
DJI Mavic 2 Pro, DJI 
Mavic Pro ve DJI 
Inspire 1 versiyon 2, 
çeşit çeşit lens filtresi 
ve DJI Immersive FPV 

gözlükleri var. En son DJI Mavic Pro’yu Lume Cube LED 
aydınlatma kitiyle donattım. Termal görüntü kamerası alacaktım 
ama ilerde alacağım sanırım. 
 
“Haritalandırma için, Drone Deploy haritalandırma yazılımının 
yanısıra Pix4D Capture da kullanıyorum. Drone Deploy’u 
kullanıcı dostu arayüzü, 3 boyutlu modeller ve haritalandırma 
süreçlerinde rahat olduğu için tercih ediyorum. Biri yedekte 
olmak üzere genelde 2 drone taşıyorum. Şarj cihazlarının yanında 
her bir drone için en az 3 tane batarya getiriyorum. Görüntü 
ekranı olarak iPad Mini 4 kullanıyorum ve tabii ki bir adet iPhone 
6S Plus’ı yedekte dursun diye yanımda taşıyorum. Ayrıca, 
taşınabilir nav/com radyo, turuncu güvenlik yeleği, güvenlik 
kaskı, yansımalı şerit bantlar da taşıyorum. 
 
“Birçok drone pilotuna saatte 75-125$ veriliyor ama ben iş başına 
sabit bir ücret talep ediyorum. Bu işi uzun zamandır yapıyorum 
ve bir işi tamamlamanın az çok ne kadar süreceğini 
kestirebiliyorum. Emlakçılıkta, mesela ev veya yapı başına 100$ 
fiyat veriyorum. Bu işi yapmak 20-30 dakikamı alıyor. Ancak, 
haritalandırma işi de yapıyorum. İşin ne kadar süreceği genelde 
belli olmuyor, bu yüzden haritalandırmada fiyatım saati 75$. 10 
akrelik bir alan için 5 çekim isteniyorsa akre başına 50$ 
istiyorum. (Bir akre=4047 m2) Eğer 100 akreden fazlaysa ona 
göre değerlendirme yapıyorum. Bir defasında 400 akreden fazla 
bir arazinin metrajını ve fotoğraflarını çekme işini yapmıştım. 
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İşten önce bir akre için 15$ talep etmiştim. Ve bir sonraki gün işe 
başlamıştım. İşi tamamlamak bir günümü almıştı ama iyi kârlı 
bir iş olmuştu. Matematiğini siz yaparsınız işte! 
 
“Son olarak, prodüksiyon sonrasından bahsetmek istiyorum. 
Etrafta birçok drone pilotu olmasına rağmen, çok fazla kimse 
prodüksiyon sonrası hizmeti vermiyor. Bu da para 
kazanabileceğiniz bir alan olabilir.” 
 
Yeni Pilotlar İçin Tavsiyeler 
   
“Bir şirkete değil de küçük bir işe başladığınızın farkına varın. 
İşime yalnızca bir drone, 2 batarya ve bir cep dolusu kartvizit ile 
başlamıştım. Birçok drone kuruluşunun veya işinin başarısız 
olduğuna inanıyorum çünkü ihtiyaçları olmayan ekipmanlar için 
dünya kadar para döküp borç batağına saplanıyorlar. Tam 
zamanlı işlerini bırakıyorlar, drone kapısından girer girmez 
dünyaları kazanabileceklerini düşünüyorlar. Sonra, hemen başarı 
gelmediğinde gururları kırılmış bir vaziyete düşüyorlar, zaten işsiz 
kalmışlardı ve üstüne bir de borca giriyorlar. Bunları bilin, 
ayaklarınız üzerinde durmanız ve başlangıç masraflarınızı 
çıkarmanız ortalama bir yılınızı alacaktır. Ve size tecrübe sahibi 
olmadığınız bir sürü farklı dala atlamanız yerine tek bir alana 
odaklanmanızı ve o alanda uzmanlık kazanmanızı öneriyorum.” 
 
Makalenin Orijinali: Rotor Drone Magazine Temmuz-Ağustos 
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