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ABR AirChannel 
UTM
İnsansız hava araçları için bir 
ekosistem.
• Geleneksel insanlı havacılık standartlarıyla uyumlu

hale getirilmiş ve modern insansız havacılık trendlerini,

standartlarını ve tavsiyelerini dikkate alan İHA trafik

kontrol yaklaşımları.

• İnsansız havacılığın ortak bir hava sahasına UTM

sistemine dayanarak entegrasyonu.

• İHA’ların küresel konumlandırma uydu sistemlerine

dayanarak ve yer tabanlı yükseltme sistemi

GBAS teknolojilerini kullanarak hassas şekilde

konumlandırılması

• Mobil iletişim ağlarının kullanılamadığı durumlarda

İHA’lar ve gözlem ve kontrol merkezlerinin kendi

aralarında iki yönlü iletişimi sağlamak

• İHA’ların görüş hattının ötesinde güvenli kullanımını

sağlayan teknolojiler sayesinde insansız havacılığın

ekonominin çoğu sektöründe kullanılabilmesi için yeni

fırsatlar yaratmak
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İnsansız hava aracı
operatörleri için yeni
fırsatlar
ABR AirChannel UTM insansız havacılık sektörünü yeni
bir düzeye taşıyor ve operatörler için yeni teknolojiler ve
fırsatlar sunuyor.

Hava trafik kontrol makamları için

• UAV’lerin, sahiplerinin, operatörlerinin, pilotlarının ve

uçuş direktörlerinin kaydedilmesi için araçlar

• Planlanmış uçuş durumlarındaki çakışmalar 

anlamında İHA trafiğinin otomatik destekli analiz

• Hava sahasının insansız havacılıktaki kullanımın

otomatik kontrolü, gerçek zamanlı hava gözlemi

• Şehir ortamında ve insanlı havacılığın kullandığı hava

sahasında İHA kullanımı için hava sahası tamponlama

teknikleri

• İHA sahiplerinden, operatörlerinden ve pilotlarından

bağımsız yöntemlerle kaydedilmiş bitmiş uçuşların 

gerçek parametreleri hakkında bilgi alabilme kabiliyeti

İHA üreticileri, sahipleri, operatörleri ve 
pilotları için

• İHA’ların, sahiplerinin, operatörlerinin, pilotlarının ve

direktörlerinin kaydedilmesi için hizmetler

• Hava navigasyon bilgilerinin, NOTAM’ların ve 

muhtemel hava durumu verilerinin uçuş planlama 

amacıyla sağlanabilmesi için hizmetler ve standartlar

• Görsel otomatik uçuş planlama ve koordinasyon

yöntemleri, koordinasyon süresinde radikal azaltma

• Hassas İHA konumlandırma teknolojileri

• İHA’nın bulunduğu konumda mobil telekom ağları 

bulunsa da bulunmasa da uzaktan kumanda işlevleri 

için İHA ile çift yönlü iletişim sağlayan teknolojiler

• Mobil ağlarda video yayını için teknoloji çözümleri



Rusya’daki İHA 
kullanımı
Rusya’daki İHA pazarının potansiyel hacmi yılda 1 milyar
dolardan fazladır1
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İHA kullanımının Rusya Federasyonu'ndaki
potansiyel etkisi, USD

747 milyar.

1 milyar.

338 milyar.

Görüş ha�ı içinde

Görüş ha�ının ötesinde

Rusya’nın 250 gram ile 30 kg arasındaki İHA’ların 

kaydedilmesini mecburi kıldığı 2019 yılından bu yana 

20 binden fazla İHA kaydedilmiştir. Bu sayı, ABD’de 

günümüzde 1.7 milyondur.

Ernst & Young’ın Mayıs 2020’de yaptığı araştırmaya 

göre, sivil İHS projelerine tüm dünyada yapılan 

yatırımın miktarı 4 milyar doları aşmıştır ve toplam 

hacmin %75’ini ABD ve Çin tabanlı yatırımlar 

oluşturmaktadır. Rusya’nın payı yalnızca 104 milyon 

dolardı. Bu durum bu sektörün Rusya’da pek 

gelişmemiş olduğunu göstermektedir.

 

Rusya’da İHA kullanımı giderek artmaktadır. Jeodezi 

ve haritalama işlerinde hava fotoğrafçılığı çözümleri, 

binaların, tesislerin ve petrol boru hattı altyapılarının 

gözlemlenmesi gibi uygulamalarda insansız hava 

araçları geniş kullanım bulmaktadır. İHA’lar ayrıca 

ormancılık ve tarımda, jeolojik keşifte, inşaatta ve 

arama-kurtarma operasyonlarında da giderek daha 

fazla kullanılmaktadır.

1.Ernst & Young.  Market development. Mayis 2020.
2.Aviastat.ru Sivil insansız hava araçlarının kaydedilmesi 
3.FAA. Sayılarla İHS.

https://www.ey.com/ru_ru/news/2020/05/ey-uav-survey-18052020
https://www.aviastat.ru/news/217495-za-sentyabr-rosaviaciya-postavila-na-uchet-%201728-bpla
https://www.faa.gov/uas/resources/by_the_numbers/
https://www.faa.gov/uas/resources/by_the_numbers/


Günümüzde İHA operasyonlarının büyük kısmı 

görüş hattı içinde (VLOS) gerçekleşmektedir ve 

dolayısıyla kaçınılmaz olarak yer tabanlı bir operatörün 

katılımı gerekir. Önemli görevlerin yapılması için bu 

uygun değildir. Ancak İHA’ların en yüksek kullanım 

potansiyeli (Ernst & Young araştırmasına göre pazarın 

%60’ından fazlası) görüş hattının ötesinde (BVLOS), 

yani operatörün kontrol edilen hava aracından 

onlarca hatta yüzlerce kilometre ötede olabildiği 

operasyonlardadır. Günümüzde bu tür operasyonlar 

için gereken teknolojik çözümler çoktan keşfedilmiş 

ve uygulamaya konmuş olsa da, ne yazık ki bu

pazar potansiyeli yasal kısıtlamalarla sınırlanmaktadır. 

BVLOS operasyonlarının yasak olmasının ötesinde, 

insansızhavacılık kullanımının bazı diğer yönleri de 

yasalarla kısıtlanmıştır.

Uçuşlar üzerinde yasaklar veya aşırı kısıtlamalar

bulunmaktadır: 

- gece uçuşları

- otonom uçuşlar 

- insanların yaşadığı bölgelerdeki uçuşlar

- diğer hava trafiği unsurlarıyla paylaşılan hava 

sahasındaki uçuşlar. 

Diğer yandan bu kısıtlamalar yalnızca aşırı

bürokratik formaliteler değildir.

Havacılık makamlarının elinde hala henüz

cevaplanmamış birçok soru vardır.

-nsanlı ve insansız hava araçlarının bir arada 

bulunduğu bir hava sahası nasıl kontrol edilebilir? 

- Çarpışmalardan nasıl kaçınılabilir? 

- Acil durumda bir İHA’yı hemen yere indirmek için ne 

yapılabilir?

Ancak İHA’ların hava sahasına güvenli şekilde entegre 

edilebilmeleri için havacılık makamlarının sektördeki 

oyuncularla koordinasyon içinde ödünler ve çözümler 

bulması gerekecektir zira İHA’ların popülerliğindeki 

ve onlara yönelik talepteki hızlı artışı göz ardı etmek 

imkansızdır. 

Geleneksel ATM sistemleri insanlı havacılığa 

odaklanmıştır ve düşük irtifalı (500 fit altında) yoğun 

trafiği mobil ağlar ve internet üzerinden kontrol 

edebilmek için uygun değildir. UTM sistemi İHA 

operasyonlarının ATMC altyapısıyla güvenli ve güvenilir 

şekilde entegre edilebilmesi için

geliştirilmiştir. Mevcut hava trafiği yönetim araçlarına 

eklenerek BVLOS dahil olmak üzere düşük irtifadaki 

uçuş operasyonlarını mümkün kılmaktır

Temel
zorluklar
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İHA piyasasının en büyük potansiyeli, görüş hattının ötesindeki 
(BVLOS) operasyonlardadır.

VLOS

Operator

BVLOS



Rusya’da günümüzde benzer bir ürün geliştirmeye 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır ancak güncel projelerin 

tümü, gelecekteki geliştirme çalışmalarının yönü henüz 

anlaşılamadığı ve bazı sorunlar yaşandığı için, şu anda 

beklemededir. Dolayısıyla ABR, tamamen Rusya pazarı

için uyarlanmış olan ve tüm süreçlerin en üst düzeyde 

otomasyonunu hedefleyen insansız hava trafiği 

kontrolü için bir UTM platformundan oluşan ABR 

AirChannel UTM sistemini sunmaktadır. Mevcut ATM 

sistemine entegre olabilen ABR AirChannel UTM, tüm 

katılımcılarının operasyon süreçlerini entegre ederek en 

üst düzeyde uçuş güvenliği sağlar. Sistemde iletişim ve 

konumlandırma iki standarda dayanır: 4G LTE (yakında 

5G) ve ADS-B 1090ES. Yüksek hızlı mobil ağların insansız 

havacılıkta kullanılması, günümüzde ümit vadeden 

bir çözümdür zira gerekli tüm altyapı (baz istasyonları) 

halihazırda kullanıma hazırdır ve dolayısıyla pahalı inşaat 

projelerine yatırım yapılması gerekmez. Buna ek olarak 

bu ağlar en son şifreleme protokollerini kullandıkları için 

son derece güvenlidir, sinyal sahteciliği, kopyalama ve 

baskılama gibi problemler karşısında mükemmel koruma 

sağlarlar.

Abraham Technology risk seviyesine ve İHA kullanım 

senaryosuna göre bu sistemlerin farklı kullanımlarını 

sunarak hava sahasındaki İHA operatörlerine eşit ve 

ayrımcılık yapmayan, uçuş güvenliği yönetmelikleriyle ve 

ilgili hava sahası kullanım kısıtlarıyla uyumlu bir erişim

sağlar.

Çözüm
arayışları Sisteme başlangıç ve bitiş noktalarının, ağırlığın,

kargonun ve kalkış zamanının bildirildiği bir uçuş 
talebi gönderilmesi

1

B2G B2B B2C → ABR | AIRCHANNEL UTM

ATM'nin talimatı üzerine komut (İHA'nın veya
İHA grubunun geri dönmesi veya ani iniş
yapması)
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ABR | AIRCHANNEL UTM → İHA

Uçuş hesaplaması, uçuş planının bir telgraf 
veya elektronik plan olarak sunulması

2

ABR | AIRCHANNEL UTM → ATM MAKAMLARI

Uçuş planının doğrulanması, kalkış izni3

B2G B2B B2C →  ABR | AIRCHANNEL UTM

Kullanıcıya planın doğrulandığının ve uçuşun
başlangıcının bildirilmesi

4

ABR | AIRCHANNEL UTM →  B2G B2B B2C

Uçuş atamasının yüklenmesi, çalıştırma komutu, 
çalıştırma kontrolü

5

ABR | AIRCHANNEL UTM → İHA

Uçuşun başlangıcı ve sonu, sapmalar ve acil
durumlar hakkında bilgilendirme

6

ABR | AIRCHANNEL UTM → ATM MAKAMLARI 

Operasyonların askıya alınması emri, bir İHA'nın
veya bir grup İHA'nın uçuşunun kesintiye
uğratılması

7

ATM MAKAMLARI → ABR | AIRCHANNEL UTM

ABR AirChannel UTM  içinde Jeoharitalama,
Meteoroloji Bilgi Alt Sistemi ve Hava Navigasyon
Bilgi Alt Sistemini barındırır

Dünyadaki en büyük insansız hava aracı kontrol sistemi 
geliştiricileri

• NASA (ABD), NASA-UTM 
• Avrupa ortak programı SESAR, U-Space
• Airbus, Airbus UTM  
• JAPAN UTM Consortium, JUTM 



Tarım sektörü Petrol ve gaz sektörü Havaalanları

Telekomünikasyon İnşaat Şehir içi hava 
hareketliliği

Şirketler için sorunlara hızlı yanıt, verim 
ve kâr artırma

Telekomünikasyon altyapısının 
otomatik denetimi. Radyo planlama ve 

görüş hatlarının test edilmesi. Bakım 
maliyetlerinin azaltılması ve personel 

güvenliğinin artırılması.

İnşaat işlerinin tüm aşamalarında gerçek 
zamanlı kontrol. Süreç verimliliğini 

 artırmak, sağlık ve çevre üzerindeki 
riskleri azaltmak.

İHA’lara dayanan lojistik çözümlerinin 
uygulanması, havadan kargo teslimi 

gelecekte yolcu taşımacılığı.

Altyapının durumu hakkında gerçek 
ve güncel bilgiler. Kaza oranlarının ve 
personel sağlık risklerinin azaltılması.

İnsansız teknolojilerin hava trafik kontrol 
sistemlerine tam entegrasyonu 

 havaalanı bölgeleri için durum kontrolü 
ve hava güvenliği sağlamak.



Elektronik kayıt sistemi, bilgilerin yeni kaydedilmiş 
İHA’lardan kamu makamlarına anında 
aktarılmasını sağlayarak ilgili yasaların ihlali 
halinde İHA’nın sahibinin tanımlanabilmesini, 
operatif iletişimi veya hava sahasındaki kayıtsız 
İHA’ların tespitini sağlar. Bu işlev sayesinde 
kayıtsız hava araçlarının izinsiz uçuşlar yapması 
engellenir. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin tüm kayıtlı 
ve kayıtsız hava araçlarını tanımlayabilmesini 
de kolaylaştırır. Bu tanımlama hava araçlarının 
karıştığı kazalarda, örneğin mülk hasarı veya 
insan ya da hayvan yaralanması gibi durumlarda 
sorumlu tarafların belirlenebilmesi için de 
gereklidir. 

Operatörler açısından kolay kullanımlı ara yüz 
üzerinden elektronik kayıt sistemi, Federal Hava 
Taşımacılığı Kurumu nezdindeki antika İHA kaydı 
sürecinin yarattığı sorunları çözmeye, günler 
(hatta haftalar) alabilen bir süreci birkaç dakikaya 
indirmeye yardımcı olur.

Yapay zekaya dayanan uçuş planlama sistemi 
ABR AirChannel UTM’nin önemli özelliklerinden 
biridir. Sistem, hava trafik bilgi tablosu uyarınca 
bir uçuş planı hesaplar, bunu kontrol eder ve 
girilen bilgiler (İHA özellikleri, rotanın 3 boyutlu 
koordinatları, başlangıç, bitiş ve dönüşnoktaları 
veya uçuş alanının koordinatları, kalkış zamanı 
ve hesaplanan uçuş zamanı) doğrultusunda 
kontrol eder ve hava trafiği kontrol makamlarına 
gönderir, ayrıca hava navigasyon ve meteoroloji 

verilerini, belirlenen İHA kullanım kısıtlamalarını 
ve hava trafik kontrol sistemlerinin plan verileri 
temelinde hesaplanan riskleri dikkate alır.

Coğrafi koordinatlar temelinde sanal hava sahası 
sınırları üreten coğrafi sınırlama işlevi, İHA’nın 
belirlenen alanın dışına çıkmasını veya belirli bir 
alana girmesini engeller.

ABR AirChannel UTM’nin ATM sistemiyle entegre 
edilmesinden sonra İHA operatörleri ATM 
makamlarından uçuş izni talep edebilecektir. 
Bu iznin ardından operatör uçuş planını ve 
sınırlamalarını İHA kontrol sistemine yükler ve 
plan çalıştırma komutunu verir. Operatörün bir 
uçuş görevinin çalışmasına müdahale etmesine 
genellikle izin verilmez; operatör ayrıca İHA uçuş 
kontrolöründe belirlenen coğrafi ve zamansal 
sınırlamaları da değiştiremez.

İşlevler
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Kontrol Sistemi

Operatörün ve kontrol zincirinde insanların varlığının 

program seviyesinde oynadığı sınırlandırıcı rol, insan 

faktörünü azaltmaya yardımcı olur zira İHA’lar, bir 

operatörün takdirinde çalışmak yerine yalnızca 

belirlenen sınırlar içinde çalışabilir, algoritmik olarak bu 

sınırlardan çıkamaz. Diğer yandan havacılık makamları, 

mevcut sistemlere kolay entegre edilebilen yüksek 

kaliteli plan bilgilerine erişir; ayrıca gönderilen uçuş 

planlarının, belirlenen sınırlamalara uyumları anlamında 

ve planları sisteme kaydedilmiş diğer İHA’lar ve insanlı 

hava araçlarıyla stratejik çakışmaları olup olmadığı 

anlamında tekrar kontrol edilmeleri gerekmez; yalnızca 

İHA’lara ayrılan alanlardaki uçuşlarda (koridorlar, 

rotalar, serbest uçuş bölgeleri) DAA sistemlerinin rolü 

azalır; genel amaçlı havacılığın ve ticari havacılığın bir 

kısmının yerini almak için, çok daha güvenli ve personel 

anlamında çok daha az masraflı olan insansız havacılık 

operasyonları dolayısıyla bazı ön koşullar ortaya

çıkmaktadır. ATM makamlarının kalkışları kati şekilde 
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ATM makamlarının kalkışları kati şekilde kaydetmesi 
sayesinde sistemin İHA kullanıcılarına sunduğu hizmetleri ve 
sistemin kurulumu ve entegrasyonu ile ilgili yatırım karlılığını 
değerlendirme imkanı vardır.

kaydetmesi sayesinde sistemin İHA kullanıcılarına 

sunduğu hizmetleri ve sistemin kurulumu ve 

entegrasyonu ile ilgili yatırım karlılığını değerlendirme 

imkanı vardır. 

Ayrıca belli kategorilerdeki ve kategorilerden bağımsız 

olarak İHA’lara izin verilen veya tavsiye edilen şablonları 

ve alanları yaratma imkanı da vardır. Bu alanlar 

tekrarlanan uçuşlar için kullanılabilir ve İHA’ların özel 

tek seferlik operasyonları için de tavsiye edilebilir. 

Örneğin kontrol bölgelerinde uçuş koridorları üzerinde 

uzlaşmak mümkündür.



Özel ve sınırlı hava sahasındaki
rotalarda uçuş

Güvenli koridorlarda dron uçuşu

Uçan göz

Bölgelerin etrafında belirli bir rotada
uçuş güvenli dron kalkışı

Hava araçlarının yollarıyla kesişmeyen
sanal koridorlarda

11 
TANITIM BELGESİ



Tüm hava sahası kullanıcıları ve kolluk kuvvetlerinin 

bir İHA’nın konumunu çevrimiçi olarak, model, kayıt 

numarası, sahibi, uçuş planı ve kargo türü gibi bilgiler de 

dahil olacak şekilde takip edebilme imkanı olacaktır. Kritik 

durumlarda ATM makamları tüm İHA’ların kontrolünü ele 

alabilir (sistemle tam entegrasyon halinde). Bunun içine 

uçuş kesintisi komutlarının verilmesi, üsse geri dönüş, ani 

iniş veya hava aracının doğrudan kontrolü gibi özellikler 

dahildir.

ABR AirChannel UTM’deki nesnelerin gözlemlenmesi, 

GNSS, AD-B ve yüksek hızlı 4G/5G mobil 

telekomünikasyon ağlarının birlikte kullanımına dayanır. 

GNSS navigasyon sistemlerinin doğruluğunu artırmak 

için yerel bir GBAS alt sistemi kullanılır. GPRS sistemleri, 

düşük ve çok düşük irtifalarda kullanılan dronlar için, sivil 

insanlı havacılık için kullanılan ADS-B sistemlerinden 

daha uygundur zira ikincisinin aksine, pahalı 

ekipmanların kurulmasını gerektirmez, daha iyi korumalı 

iletişim kanalları kullanır ve kontrol edilen nesne sayısın 

bir sınırlamaları yoktur.

Bunun yanı sıra ABR AirChannel UTM, bazı hizmet 

ortaklarının desteğiyle, İHA’nın tüm uçuş rotası için 

operatörün değişen koşulları (örneğin rüzgar hızı ve 

yönü) dikkate alabilmesi ve en üst düzeyde güvenliği 

sağlayabilmek için ani kararlar verebilmesi için doğru 

ve güncel hava durumu bilgileri sağlar. Jeodezide ve 

haritalamada kullanılan STRM ve kendinden Lidar türü 

sistemler dijital arazi modelleri oluşturmak için kullanılır.

ABR AirChannel UTM’nin önemli işlevlerinden biri, 

İHA kullanım verilerini toplayıp bunları entegre GIS 

platformundaki güçlü ve verimli araçları kullanarak, karar 

vermekte kullanılacak bilgiler halin getirmek üzere analiz 

etmektir.
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Web sitemiz ve mobil uygulamamız 
üzerinden sisteme basit ve

kullanışlı kayıt

Kayıt

1

Yasaklı alanlar, hava durumu ve NOTAM
 doğrultusunda otomatik

rota planlama

Planlama

2

Operatif algoritmik uçuş doğrulama, ATM 
makamlarıyla doğrudan etkileşim

gerektirmez

Doğrulama

3

Otomatik veya manuel kontrollü uçuş, en üst 
düzey güvenlik sağlamak için gerçek

zamanlı bilgi alışverişi.

Uçuş

4

İHA'lardan alınan bilgilerin analizi için İstatistiksel 
uçuş verilerinin ve hazır çözümlerin

biriktirilmesi

İstatistik ve analiz

5

ABR AIRCHANNEL
Entegre çözüm
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Büyüyen insansız havacılık pazarı, Rusya zamanı yakalamak ve ileri 
teknolojilerin gelişimini teşvik etmek istiyorsa yok sayılamayacak 
yeni zorluklar doğurmaktadır. ABR AirChannel UTM sistemi, bu 
zorlukların yanıtlarından biri olmaya hazırdır.

Mevcut hava trafik kontrol sistemine dahil edilmesi, dronların 
düşük irtifalarda kullanımı açısından yeni fırsatlar yaratırken, son 
operatörlerin ek zaman ve para kaybı olmadan kendi önemli 
amaçlarına odaklanabilmelerine yardımcı olur.

Son kullanıcıya sunulan elverişlilik ve kullanım kolaylığı sayesinde, 
ABR AirChannel UTM İHA uçuş düzenlemesini asansör çağırmak 
kadar kolay hale getirebilir. Tek yapmanız gereken iniş ve yer 
noktalarını belirtmektir - uçuş rotası tüm diğer İHA’ların trafiği de 
hesaba katılarak otomatik olarak hesaplanacaktır.

Sonuç



14 
TANITIM BELGESİ

Abraham Technology, havacılık, yazılım geliştirme, şirket yönetimi ve devlet 
politikaları gibi çeşitli alanlarda büyük deneyime sahip profesyonellerden oluşan 
bir teknoloji şirketidir. Ortak hedefimiz doğrultusunda, Rusya’da küresel ölçekte bir 
ürün yaratıyoruz - ABR AirChannel UTM İHA kontrol sistemi. Bu sistem şirketlere, 
hükümetlere ve genel halka faydalar sağlayacak bir çok yeni hava sahası fırsatı 
yaratmaktadır.

Hakkımızda

Rusya 
 

123112, Rusya, 
Moskova, Presnenskaya 
Naberajnaya 6с2, Mosk-
ova City, Empire Tower

moscow@abraham.tech

Hong Kong

King Palace Plaza, 55 
King Yip Street, Kwun 
Tong, Kowloon, Hong 
Kong, Çin

hongkong@abraham.tech

Azerbaycan

Winter Park Plaza, 
75 Rasul Rza Street, 
AZ1014, Bakü,  
Azerbaycan
 
baku@abraham.tech

Türkiye

Taşkışla Cad. No:1, 
34437, Şişli, Grand 
Hyatt Istanbul, Şişli, 
İstanbul, Turkiye
 
istanbul@abraham.tech


