
Türkiye’nin en büyük İnsansız Hava Araçları Topluluğu DRONETURK 
 
 2013 yılında DJI markasının ticari alanlarda yeni yeni kullanılmaya başlanması ve ülkemizde herhangi 
bir kaynağın bulunmaması sebebiyle, bu eksikliği tamamlama amacıyla kurulan platform, DJI Türkiye ismiyle 
sosyal medya kullanıcılarını örgütleyip, birbirleriyle bilgi paylaşımlarını sağlamış ve sağladığı katma 
değerlerle sektörde ismini duyurmaya başlamıştır. 
 
 2015 yılında DJI markasının İnspire ürününü tanıtması ile ilk profesyonel etkinliğini 14 Temmuz 2015 
tarihinde Ankara Nazım Hikmet Kültür Salonunda 300 Katılımcı ile gerçekleştirmiştir.  
 

 
 

Sektörde katılımcılar çoğaldıkça, kullanım alanları da genişlemiş ve 2015 yılında Droneturk isim 
hakkını alarak etkinlik ve çalışmalarında kurumsal kimliği ile ilerlemeye başlamıştır. 
 

Droneturk daha çok kullanıcıya erişebilmek adına Ulusal Basında sıklıkla yer alan bir çok önemli 
projeye imza atmıştır.  
 

Vatan İçin Uç , Çanakkale 100. Yıl ve halihazırda devam eden, Ulusal kanal ve sosyal medyanın 
desteklediği, her bölümünde özel mesajlar içeren Doğa İçin Uç projesi bunlardan sadece bir kaçıdır. 
 

  



 2016 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA Talimatının yayınlanması ile Samsun 19 Mayıs 
Üniversitesine bağlı olarak 24 Ekim 2016 tarihinde Türkiye’de ilk İHA Ticari Pilot Eğitimlerine başlamıştır. 
Özellikle bu eğitimde sektörün duayenleri dediğimiz Türkiye’nin Sinema ve Film Sektöründe en önemli 
isimleri bir araya gelmiştir. Türkiye’nin en eski pilotları Droneturk ehliyeti taşımaktadır.  

 
2017 yılında markaya ait 19 Mayıs Havacılık Kulübünün de 11 No’lu İHA Yetkili Uçuş Okulu olmasıyla 

birlikte Droneturk tarafından organize edilen İHA Eğitimleri başlamıştır. 
 
Droneturk markasının Eğitim sınıfı 19 Mayıs Havacılık Kulübü tarafından, ticari sınıfı Droneturk 

Havacılık A.Ş tarafından yönetilmektedir. Yani Droneturk SHGM listesinde 19 Mayıs Havacılık Kulübü 
ismiyle anılan 11 Nolu yetkili uçuş okulunun kendisidir. 

 
2019 yılında kadar 200’e yakın Ticari Pilot Eğitimi Gerçekleştirek 6000e yaklaşan Ticari Pilot 

yetiştirmiştir 
 
Türkiye’de Demirören Medya Grubuna ait CNN Türk , Doğuş grubuna ait NTV, Star Tv  gibi Fox Tv vb 

tüm ulusal kanalların yanısıra İHA, AA ve TRT WORLD kurum özel eğitimlerini gerçekleştirmiştir 
 
Aynı zamanda TRT Genel Müdürlüğünün İstanbul ve Ankara kurum özel eğitimlerini ve Canlı 

Yayınlarda İHA’lar üzerine mesleki eğitimlerini de kurumsal olarak vermiştir 
 

  

 

  



Multispektral kameralarla bitkilerin hastalıkları, ilaç, gübre ve su ihtiyaçlarını tespiti için Ziraat 
Mühendisleri ile ,  
 Ortafoto, 3 Boyutlu modelleme ve Kübaj hesabı ile Harita Mühendisleri ile,  
 Termal Kameralar ile Güneş Enerji panelleri, yüksek gerilim hatları ve rüzgar güllerindeki arıza 
tespitleri ile mühendisleri ile,  
 Sahil Güvenlik, Arama Kurtarma faaliyetleri, AFAD, UMKE, Kaçak yapıların tespiti ve şehir 
planlamaları için Belediyeler, Güvenlik faaliyetleri için Özel Güvenlik Şirketleri , Askeriye ve Kamu 
Kurumlarına vermiş olduğu eğitimlerde sadece İha Sertifikası değil, Teknik , Donanım ve mesleki 
eğitimleri de beraberinde vererek İHA’ların ticari kullanım alanlarında Türkiye’nin en geniş networkünü 
kurmuştur. 
 
Türkiye’deki Belediyelerde görevli Drone Pilotlarının %80’i Droneturk Eğitimlerinde yetişmiştir. 

 

 
 
 
Droneturk; Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Teknoloji Eğitim Fuarlarında İHA’ların kullanım 

alanlarını gençlere anlatabilmek adına stantlarda yerini almıştır.  
 

 
 
 

  



Aynı zamanda Teknolojinin ve Projelerin konuşulduğu Hack’n Break Açık İnovasyon Kampında da 
gençlere sunumlar yapmıştır 

 

 
 
Havacılık sektörünün en büyük Fuarı İFTE’ de Droneturk , Havacılığa gönül veren duayenlerinin ve 

markaların yanında yerini almaktadır. 
 

 

 
  



Droneturk’ün bağlı bulunduğu 19 Mayıs Havacılık Kulübüne ait 19 Mayıs Havacılık A.Ş, P.İ.C Cenneti 
yani Pilot in Command Flights , sorumlu pilot uçuş eğitimlerini de vermektedir. Çok yakında PPL Eğitimleri 
yine Samsun Çarşamba havalimanında başlayacaktır. Çarşamba Havalimanında indiğinizde Droneturk Eğitim 
uçağımız sizi karşılayacaktır … 

 

 
 
 
Droneturk sadece özel sektörde değil, sayısız Belediye ve kamu kurumlarında da gönüllü olarak 

tavsiye niteliğinde mesleki eğitimler vermiştir. Fotoğraf Siirt İl Jandarma K.lığında Matrice 210 + z30 ile 
vermiş olduğumuz İHA ve Kullanım Eğitimidir. Aynı şekilde UMKE, ASELSAN, AFAD gibi bir çok kuruma 
mesleki drone kullanım eğitimleri Droneturk tarafından verilmiştir. 

 

  
 

  



26 Mart 2019 yılında Atatürk 
Havalimanının kapanmadan öncesindeki son 
etkinliği İnsansız Hava Araçları ve Kullanım 
Alanları olmuştur ve bu etkinliği Droneturk, Tav 
Havalimanları katkılarıyla düzenlemiştir. 
Eğitimlerde tanışmış olduğu ve İHA’ların ileri 
düzeyde kullanım alanlarında faaliyet gösteren 
pilotlarını bu etkinlikte 15’er dakikalık 
sunumlarıyla kamuoyuna sunma imkanı 
bulunmuştur. Bu etkinlikte aynı zamanda Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü İHA Koordinatörlüğü 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire 
Başkanlığı da sunum yapmıştır.  

 
İlgili Haber : 
http://web.shgm.gov.tr/tr/haberler/6061-tav 

 
 

 

 

 
 

 
 

http://web.shgm.gov.tr/tr/haberler/6061-tav


Droneturk,  24 Nisan 2019 yılında portföyünde 
bulunan Görüntü Yönetmenleri ve Profesyonel İHA 
Kullanıcıları ile 300 Kişilik Sinema ve Film 
Ekipmanları Fuarı düzenlemiş ve bu etkinlik Zhiyun-
Tech Global sayfasında yer bulmuştur. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  



 
 
Türk Dil Kurumu Drone ismine Türkçe İsim koyarak 4 Ekim 2017 tarihinde DRONE kelimesinin Türkçe 

karşılığını UÇANGÖZ olarak belirlemiştir. 
 
 Droneturk UÇANGÖZ markasının isim hakkına sahip tek şirkettir. 

 

 
 
 



 Dünyanın En Büyük Drone üreticisi DJI , sistemin gelişmesine katkıda bulunan yazılımcıları Global 
hesabında paylaşarak onlara teşekkür etmektedir. Türkiye’de DJI Sisteminin gelişmesine katkı sağlayan tek 
kişi olarak Droneturk Teknik Servis Sorumlusu Abdullah ÖZTÜRK referans gösterilmektedir. 
 
İlgili duyuruya https://security.dji.com/contributor linkinden erişebilirsiniz ... 
 

 
 

 

 Türkiye’nin İHA Konusunda en iyi ekibi ile projeler üreten Droneturk, sayısız kurum ve kuruluşa fikir, 
proje ve cihaz tedariği sağlamıştır  
 

31 Temmuz 2019 tarihinde yılların verdiği deneyim ve sektörde kazandığı güvenle yeni projelerini 
hayata sunabilmesi adına Droneturk Havacılık A.Ş bünyesinde iştirakçileri ile kurumsal yapılanmaya giden 
şirketimiz, İnsansız Hava Araçlarının endüstriyel alanda projeleri, tasarımları, teknik servis bakım ve 
hizmetlerini İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan Venezia Mega Outlet ‘de J21 Ofis katında kendi yerinde 
vermeye başlamıştır… 

 
Her geçengün büyüyen üye sayısı ile şirketin açıldığı gün 16Bin’i aşan üye sayısı ile birbirinden 

önemli projelere imza atmaya devam etmektedir. 
 
Siz uçmaya adım atın, biz kollarınızdan tutarız sloganıyla yola çıkan Droneturk, geleceğin 

teknolojisine ilgi duyan, araştıran, geliştirmek isteyen özellikle gençlere, ticari kullanıcılara ve teknoloji 
meraklılarına kaynak olmak için kapılarını açıyor… 

 



 
 
 

 


