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Dünyanın en önemli “drone” üreticilerinden DJI, geçtiğimiz Mart ayında kutlanan Dünya 
Kadınlar Günü için hazırladığı özel bir içeriği internet sitesinde paylaştı. “Drone” teknolojisini 
tarım alanında kullanarak önemli bir girişime imza atan kadın “drone” pilotu Yumiko 
Shinnou’yla gerçekleştirilen röportajı, sizler için Türkçeye çevirdik… 
 
 
 

 
 
 

Modacılıktan “Drone” Girişimciliğine Uzanan Bir Kariyer 
Öyküsü 

 
Son on yılda, DJI ve ticari “drone” endüstrisi hızlı bir şekilde büyüdü. İnovasyon kapasitemizi 
ortaya koyan ürünler oluştururken, ürünlerimizi kullanan insanların çeşitliliğini ve sayısını da 
artırdık. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, dünya çapında inovasyonun sınırlarını zorlamaya 
katkıda bulunan kadın pilotların hikayelerini paylaşıyoruz. 
 
Bu yazıda, insansız hava aracı hava görüntü verilerini kullanarak bitkileri yetiştirme 
konusunda uzmanlaşmış bir tarım çözümü sağlayıcısı olan Horiko-Farm'ın kurucusu Yumiko 
Shinnou'yu tanıtacağız. Eskiden Osaka'daki giyim endüstrisinde çalışan Yumiko, şimdi 
memleketi Awaji Adası'nda, Japonya'nın üçüncü en büyük soğan arazisinde faaliyet 
gösteriyor. Yakın zamanda yapılan bir röportaj sayesinde, yerel halkın daha verimli üretim 
elde etmek için akıllı tarım çözümlerini kullanmalarına nasıl yardımcı olduğunu paylaşıyor. 
 
 



 2/4 

S: Bu yeni kariyere nasıl başladığınızı paylaşabilir misiniz? 
 
C: Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Kamerayı, şimdi kurduğum işin temel modeli olan 
sebzelerimin büyümesini izlemek için kullanıyorum. 
Şirketim sebze büyümesini yönetmek için insansız hava araçları kullanmayı düşünüyor, çünkü 
kuş bakışı alanların fotoğraflarını çekmenin birçok avantajı var. 
 
Yaklaşık bir buçuk yıl önce, Güney Awaji, Kobe'deki bir grup kadın çiftçi olan "Awaji Platinum 
Farmer Girls" için tanıtım videoları çekerken ilk kez bir “drone” uçurmaya çalıştım. O 
zamandan beri tarımsal faaliyetlerde daha aktif rol aldım. Kısa bir süre sonra, “drone”lar 
üzerine bir konferansa katıldım ve sebze büyümesini etkili bir şekilde izlemek için “drone”ları 
kullanmaya inanılmaz bir ilgi duymaya başladım. 
 
 

 
 
 
Büyüme yönetimi, özellikle sebzelerin günlük gözlemlerini yapmak, öngörülemeyen 
değişiklikleri veya anormallikleri ele almak, yüksek kaliteli yetiştirme için oldukça önemli. 
Büyüme yönetimi için geleneksel yöntemler zaman ve çaba gerektirir. Tarlalarda dolaşmak 
ve ekin koşullarını manuel olarak onaylamak zorundaydım. Bu, özellikle yağıştan sonra 
çamurlu alanlarda inanılmaz derecede zaman alıcı olabiliyor. Japon tarımı genellikle “3K” 
dediğimiz bir kavramla tarif edilir. Bu Kitsui (sert), Kitanai (kirli) ve Kiken (tehlikeli) anlamına 
gelir. Yakında, “drone”lar ve akıllı telefonlar daha akıllı tarımı teşvik etmeye devam ettikçe, 
bunun daha modern bir şeye dönüşeceğini umuyorum. 
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S: “Drone” endüstrisinde bir kadın olarak neler yaşadınız? 
 
C: Genelde, tarım ekipmanını erkekler işletir, ancak bir “drone” çok fazla fiziksel güç 
gerektirmez. Ayrıca, sebzelerin “drone”larla izlenmesi sabır gerektirir. Erkekler bizim kadar 
sabırlı değil demiyorum, fakat kadınların bu beceriyi gerektiren işlerde daha başarılı olma 
eğiliminde olduklarını hissediyorum. 
 
“Drone” endüstrisinde bir kadın pilot olmak beni rolümü ve yeteneklerimi genişletmek için 
fırsatlar aramaya teşvik ediyor. Şu anda yalnızca sebze büyümesini izlemek için “drone”ları 
kullanmama rağmen, müşterilerimle günlük büyüme ve “drone” faydaları gibi değerli verileri 
paylaşmak için bir sistem kurmayı planlıyorum. 
 
 
S: İşletmeniz veya faaliyetlerinizde yerel tarıma en çok katkıda bulunan şey nedir? 
 
C: “Drone”ları kullanarak daha iyi üretim meydana getirdiğimizi ve tarım endüstrisinin 
geleceğini yükselttiğimizi düşünüyorum. Tarımla ilgilenen genç nesillerin, toplam üretimin 
etkinliğini optimize eden ve işçilerin yükünü azaltan yeniden canlandırılmış bir tarım 
sisteminden büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. 
 
 

 
 
 
Sebze gelişimini ve tarla koşullarını izleyebilmek ve bu yeteneği gübre dağıtırken veya zirai 
ilaçlama yaparken verimli bir şekilde kullanabilmek, istenen sonuçların elde edilmesine 
yardımcı oluyor. Bu aynı zamanda tarım ve “drone” teknolojisi hakkındaki olumsuz 
izlenimlerin değişmesini sağlayabilecek ve yetiştiriciliğin önemine ilişkin daha büyük bir ilgi 
uyandıracak. 
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S: “Drone” pilotu olmak isteyen diğer kadınlara ne tavsiye edersiniz? 
 
C: Tereddüt etmeyin. “Drone” endüstrisine, özellikle bir kadın olarak girmenin tam zamanı 
olduğuna inanıyorum. Bu teknolojiyi birçok soruna yeni bir çözüm olarak kullanmak için 
birçok fırsat var. “Drone”ların yeni çözüm yolları sunduğu güncel çevresel sorunlarımız var. 
Meraklı bir kişi, Japonya’nın azalan doğum oranı ve yaşlanan toplumu gibi geleceğe yönelik 
problemlerimiz için, bu teknolojiyi hiç düşünmediğimiz şekillerde kullanarak çözüm üretebilir. 
Anneler ve öğretmenler gibi geleneksel rollerde bile kadınlar bu pozisyonu bir fırsat olarak 
kullanabilirler. “Drone”lar, çocukları programlama, yapay zekâ ve problem çözme becerileri 
gibi birçok alanda eğitmek için çok fazla şans sunuyor. Bir kadının “drone” pilotu olmasının 
önünde bir engel yok. 
 
 
S: “Drone” endüstrisine yeni uygulamalar hakkında önerileriniz var mı? 
 
C: “Drone”ların, ayıklama işinde çiftçilere yardımcı olmak amacıyla yabani otları otomatik 
olarak tespit etmek için yapay zekâ sistemleriyle nasıl eşleşebildiğini görmek heyecanlı 
olacak. Çiftliklerde yetiştirilen balıkların beslenmesinin izlenmesi gibi, benzer fikirler balıkçılık 
endüstrisi için de geçerli. Teslimata gelince, “drone”ların uzak dağlık bölgelerdeki ve izole 
adalardaki insanlar için hayati bir destek aracı olmasını bekliyorum. 
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Röportajın aslı için: https://content.dji.com/from-fashionista-to-drone-entrepreneur/ 
 


