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Giriş
Türkiye’nin yakın coğrafyasında güvenlik
merkezli yaşanan gelişmeler Türkiye’nin askeri seçeneklere başvurmasını gerektirmektedir.
Ancak savaş alanının her geçen gün karmaşık
bir yapıya doğru evrilmesi, savaş alanının fiziki olarak dar bir alana hapsolması, muharip ve
sivil unsurların çok yakın konumlanmış olması
sahada başvurulan silah sistemlerini de değiştirmektedir. Gerçekleştirdiği harekatlarda sivil
hassasiyetini en üst düzeyde önemseyen Türk
Silahlı Kuvvetleri, bu sebepten ötürü ikincil
hasarı engellemek için insansız hava araçlarını
yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Düşman unsurları doğrudan silahlı insansız hava araçları ve
insansız hava araçlarının hedef tespit ve tanzim
desteği sunduğu topçu unsurları ile yüksek hassasiyetle ateş altına alarak etkisiz hale getirmektedir. Bu uygulamanın en güncel örnekleri ise
doğrudan muharip olarak rol aldığı İdlib’de ve
danışmanlık hizmeti sağladığı Libya’da görülmektedir.
Astana Zirvesi’nden bu yana hem bölgesel
hem küresel aktörlerin odak noktası haline gelen İdlib, Suriye’deki 10 yıllık savaşın dar bir
alanda yaşanan özeti haline dönüşmüştür. Her
türlü askeri mücadelenin yaşandığı İdlib bir
yandan yabancı terörist savaşçıların ve muhalif
grupların bulunduğu bir savaş alanıyken, diğer
yandan da Rusya’nın Lazkiye’deki varlığını koruması açısından silahsızlandırılması gereken
bir alan olarak görülen ve rejim tarafından ise
muhalifleri anayasa görüşmelerinde zayıflatmak
için ele geçirilmesi gereken bir hedef olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple zaman zaman sıcak çatışmaların yaşandığı bölge Suriye’deki
savaş halinin kilit noktasına dönüşmüştür.
Astana Görüşmeleri’nin hemen öncesinde
ve sonrasında İdlib’de yaşanan hareketlilik ilerleyen süreçte bir askeri çatışmanın yaşanmasını
kaçınılmaz kılmıştır. İdlib’de tansiyonun büyük
bir çatışmaya dönüşmemesi için uzun zaman
çaba sarf edilmiş, Astana Görüşmeleri çerçeRapor No: 13

vesinde bölgeye gözlem noktaları kurulmuş ve
Soçi Mutabakatı ile garanti altına alındığı düşünülen ateşkes süreci izlenmeye başlanmıştır.
İdlib’de yaşanacak herhangi bir gerginliğin
yeni bir mülteci dalgası yaratması beklentisi
gerçeğe dönüşmüş ve rejimin artan hava saldırıları ve operasyonları sonucunda İdlib’de 2019
baharından bu yana siviller evlerini terk etmeye başlayarak Türkiye sınırına doğru gelmeye
başlamıştır. Nitekim son 1 yıllık süreçte rejimin,
Rusya’nın ve İran destekli Şii milislerin saldırıları sonucunda Mart 2020’deki yeni anlaşmaya
kadar 1 milyondan fazla Suriyeli evini terk ederek Türkiye sınırına gelmiştir.
Kurulan gözlem noktalarının önemini yitirmeye başlaması ve Türk gözlem noktalarının
rejim tarafından taciz edilmesi ise tansiyonu artırmıştır. 27 Şubat 2020 günü intikal halindeki
TSK personelinin hedef alınması sonucunda 34
Türk askeri şehit düşmüştür. Yaşanan bu saldırıyla birlikte İdlib’de uzun zamandır yaşanması
kaçınılmaz olan operasyon süreci başlamıştır.
Temel hedefi rejimin ilerleyişini durdurmak
ve bölgedeki sivillerin güvenliğini sağlamak
olan operasyon dar bir alanda icra edilmiştir.
İdlib’de farklı pek çok aktörün bir arada bulunması Türk güvenlik noktalarına yönelik provokasyon riskini artırırken, siviller nedeniyle ateş
gücünün sınırlı, hava savunma ağının etkin ve
meskun mahallerin birbirine oldukça yakın olduğu bir coğrafyada icra edilmiştir.
Gerçekleştirilen harekatta TSK kara ve hava
unsurlarını koordinasyon içerisinde başarılı bir
şekilde planlanmış, harp tarihine geçecek bir
İHA/SİHA operasyonu icra etmiştir. TSK’nın
gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarılı olmasının arka planında ise son yıllarda
terörle mücadele sürecinde İHA/SİHA kullanımı ile kazanılan özgün tecrübe, Türk savunma sanayinin ürettiği milli silah sistemleri ve
TSK’nın uzun yıllardır terörle mücadelede inşa
ettiği hava ve kara kuvvetlerinin koordinasyon
tecrübesi bulunmaktadır.
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Bahar Kalkanı Harekatı’nda TSK’nın sergilemekte olduğu performans aynı zamanda Libya’da Türk SİHA’larının kazanmış olduğu tecrübeyle de yakından ilgilidir. Anakaradan uzak
bir coğrafyada TSK’nın vermiş olduğu danışman hizmetleri sayesinde sınırlı ateş desteğine
rağmen SİHA’ların sahada önemli bir çarpan etkisi yarattığı özellikle Rus menşeili mobil hava
savunma sistemi olan Pantsir’lerin etkisiz hale
getirilmesiyle görülmüştür. BKH’deki konsepte
benzer şekilde hem ET/ED sistemlerinin hem de
topçu unsurlarının desteğiyle SİHA’ların taarruzi görevlerde kullanılmasıyla yeni bir konsept
oluşturulduğu görülmektedir. Bu da TSK’nın
bilinin harekat konseptlerinin ötesine geçtiğini,
sahadaki tecrübelerini yeni gelişmelere cevap
verecek şekilde dönüştürebilme esnekliğini kazandığını göstermiştir. Yapılan bu çalışmada ise
İdlib’deki krizin ortaya çıkışı, sonrasında gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekâtı’nda hangi
silah sistemlerinin kullanıldığı ve Libya’daki
danışmanlık hizmetleri kapsamında SİHA’ların
etkisi ele alınmıştır.

1. İdlib’deki Krizin Gelişimi
İdlib, Suriye’deki farklı aktörler arasında sıcak çatışmanın ve rekabetin devam ettiği, mücadelenin bir yıpratma savaşına dönüştüğü son
yerleşim yeri konumundadır. Savaşın sıkıştığı
İdlib hem silahlı grupların hem de sivil halkın
bir arada yaşadığı hibrit bir savaş alanı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Halihazırda 4-5 milyon
arasında sivilin yaşadığı İdlib’de, 60 binin üzerinden silahlı (muhalif gruplar, yabancı terörist
savaşçılar, teröristler) bulunmaktadır.
Herhangi bir çatışmanın hızlı bir şekilde insani krize dönüşebileceği İdlib’de, çatışmanın
yaşanmaması için mücadele edilmiş ve sorunun
askeri yöntemlerden bağımsız bir şekilde çözülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda İdlib’de
yaşanacak herhangi bir çatışmayı engellemek
için ilk adım Astana Görüşmeleri çerçevesinde
atılmıştır.

Astana Görüşmeleri 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Kazakistan’ın Astana şehrinde gerçekleştirilmiştir. İkinci görüşme Şubat 2017’de,
üçüncü görüşme Mart 2017’de ve dördüncü
görüşme ise Mayıs 2017’de gerçekleştirilmiştir.
Mayıs 2017’deki görüşmelerde çatışmasızlık
bölgelerinin oluşturulması kararı alınmıştır. Bu
karar çerçevesinde İdlib, Lazkiye, Humus ve
Doğu Guta gibi yerleşim yerlerinde askeri operasyonların durdurulması ve insani yardımların
bölgeye girişine izin verilmesi hedeflenmiştir.
Ancak alınan ateşkes kararı rejim tarafından
tüm çatışmasızlık bölgelerinde ihlal edilmiş ve
binlerce sivil hayatını kaybetmiştir.
Daha özel bir konumda olan İdlib’de herhangi bir çatışmanın oluşmaması için Rusya, İran
ve Türkiye arasında yürütülen Astana Görüşmelerinin altıncısının ardından İdlib’in “çatışmasızlık bölgesi” vurgusu tekrarlanmış ve bu
kapsamda hedeflenen çatışmasızlık bölgesinin
teminatı olarak Türkiye 12, Rusya 10 ve İran 7
gözlem noktası kurarak İdlib’de ateşkes sürecini güvence altına almaya başlamıştır.
Çatışmasızlık bölgesinin tesis edilmesiyle
birlikte Beşar Esad’ın yanı sıra Heyet Tahrir
el-Şam (HTŞ) vb. terör örgütleri de güçlerini
toparlayıp eksiklerini gidermeye çalışmıştır.
Bu süre içerisinde İdlib ve çevresinde yaşanan
çatışmalar ise rejim tarafından İdlib’e yönelik
müdahaleyi meşrulaştırıcı bir araç olarak görülmüştür. Çatışmasızlık bölgelerindeki ateşkes
ihlalleri hatırlanacak olursa, bunların sadece sahadaki terör örgütlerinden veya muhalif gruplardan geldiğini söylemek fazlasıyla yanıltıcı
olacaktır. Zira ateşkes kararı ilk önce rejim tarafından Dera ve Doğu Guta’da sayısız kez ihlal
edilmiştir. Rejim bu bölgelerdeki operasyonları
tamamlayıp amacına ulaştıktan sonra nihai hedefi olan İdlib’e yönelmiştir.
İdlib’de asıl kırılma ise 10 ve 11. görüşmelerden sonra ortaya çıkmıştır. Suriye Anayasa
Komitesi’nin oluşturulma sürecinde sahadaki
kazanımlarını artırmak isteyen rejim, Rusya’nın
orsam.org.tr

6

Türkiye’nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri

Gözlem Noktası

Kuruluş Tarihi

1 No’lu Gözlem Noktası

13 Ekim 2017

2 No’lu Gözlem Noktası

23 Ekim 2017

3 No’lu Gözlem Noktası

19 Kasım 2017

4 No’lu Gözlem Noktası

5 Şubat 2018

5 No’lu Gözlem Noktası

9 Şubat 2018

6 No’lu Gözlem Noktası

15 Şubat 2018

7 No’lu Gözlem Noktası

17 Mart 2018

8 No’lu Gözlem Noktası

3 Nisan 2018

9 No’lu Gözlem Noktası

7 Nisan 2018

10 No’lu Gözlem Noktası

9 Mayıs 2018

11 No’lu Gözlem Noktası

14 Mayıs 2018

12 No’lu Gözlem Noktası

16 Mayıs 2018

da hava desteği ile İdlib’e yönelik saldırılarını
yoğunlaştırmıştır.
İdlib’deki çatışma süreci alınan kararlara
rağmen durdurulamamış ve çatışmalar zaman
zaman da şiddetlenmiştir. Bu kapsamda çatışmaların büyümesini ve yeni bir göç dalgasının
yaşanmasını engellemek için Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de bir araya gelerek yeni bir mutabakat
metni imzalanmışlardır.
17 Eylül 2018’de imzalanan Soçi Mutabakatı ile İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge
kurulması için anlaşmaya varılmıştır. Bölgede
tansiyonun yükselip büyük bir çatışmaya dönüşmesinin insani krize yol açacağı defalarca
belirtilmiş ve bu konuda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Wall Street
Rapor No: 13

Journal’da yayınlanan Dünya Esad’ı Durdurmalı başlıklı yazıda da İdlib’deki sürecin felakete yol açabileceği önemle vurgulanmıştır.1
Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasıyla HTŞ
terör örgütünün ve bölgedeki diğer silahlı grupların geri çekilmesi hedeflenmiştir. Fakat bu süreç de planlandığı şekilde ilerlememiş, rejimin
gerçekleştirdiği hava saldırılarının dışında karadan da İdlib’e yönelik askeri baskı artmıştır.
Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasından sonraki
birkaç ay içerisinde mutabakat kapsamında kurulan silahsızlandırılmış bölge rejim ve Rusya
tarafından hedef alınarak ateşkes ihlal edilmiş
ve işlemez bir hale getirilmiştir.
Rejim hava kuvvetleri, Rus Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle belirlediği hedefleri sivil ayrımı gözetmeksizin bombalayarak önce bölgenin
insansızlaştırılmasını, ardından da karadan gire-
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rek kontrolü sağlamayı hedeflemiştir. Fakat, rejim İdlib bölgesine yığınak yapmasına rağmen,
geniş kapsamlı bir kara operasyonu yapmaktan
endişe etmiştir. Çünkü bölgedeki silahlı grupların sahip oldukları roket ve güdümlü tank savar
füzeleri ile kendisini engelleyeceğinin ve büyük
kayıplar vereceğinin bilincinde olmuştur. Ayrıca rejim meskûn mahallere doğrudan karadan
girmesi durumunda daha büyük kayıplar yaşayacağını düşündüğü değerlendirilmiştir.
Rejimin İdlib’e yönelik saldırıları ve
TSK’nın bulunduğu güvenlik noktalarına yönelik provokasyonları her geçen gün artırması
TSK’nın bölgedeki varlığını güçlendirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda da Ağustos
2019’dan sonra TSK’nın bölgeye yapmış olduğu tahkimat artmaya başlamıştır. İlerleyen süreçte bölgeye yapılan yeni sevkiyatlarla bölgedeki güvenlik noktaları güçlendirilmiştir.

1.1 İdlib’in Taraflar Açısından Önemi
İdlib’in konumu devam eden çatışmalar dikkate alındığında herkes için hem taktik hem de
stratejik açıdan önem kazanmaktadır. İdlib’i
taraflar açısından önemli kılan sebeplere bakıldığında, İdlib artık farklı yerel militanlar ile
yabancı terörist savaşçıların ve silahlı muhalif
grupların bir arada bulunduğu ve hem birbirileri
ile hem de rejim ile mücadele içerisinde bulundukları son çatışma alanıdır.
Türkiye açısından ise İdlib, mevcut gözlem
noktaları ile bölgeye yönelik giriş-çıkışların engellemesi açısından önem taşımaktadır. Türkiye’nin Suriye sınırı boyunca maksimum düzeyde kontrolü elinde tutması bölgeye herhangi bir
terör örgütünün konuşlanmasını engelleyeceği
için İdlib’in Türkiye açısından önemi oldukça
yüksektir. Ayrıca, Amanoslar uzun süredir terör
örgütü PKK tarafından Türkiye’ye sızma için
kullanılan bir geçiş hattıdır. İdlib’deki Türk askeri varlığı PKK’yı bu bölgeden de uzak tutma
noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak
bu bölgenin rejimin eline geçmesi durumunda

Rusya açısından
bakıldığında ise İdlib’in
kontrol altına alınması ya
da buradaki muhaliflerin
ve silahlı grupların
baskılanması Lazkiye-Tartus
hattındaki Rus birliklerinin
kendini koruma altında
hissetmesi açısından önemli
görülmektedir.
Türkiye’yi provoke etmek için bölgede rejim
üniforması giymiş PKK’lıların konuşlandırılma
ihtimali bulunmaktadır. Nitekim bunun örneğini Tel Rıfat ve Münbiç gibi yerleşim yerlerinde
sıkça görülmektedir.
Muhalif gruplar açısından Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olmaları için İdlib elde tutulması gereken son sıcak çatışma alanıdır. Ancak
aksi bir senaryoda, rejimin İdlib’i ele geçirmesi
durumunda hem kontrol ettiği alan genişleyecek hem de Türkiye ve Milli Suriye Ordusu’nun
geçici kontrolü altındaki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları sonucunda
kontrolü sağlanmış ve terörden arındırılarak
sivillerin dönüşünü için temizlenen alanların
yeniden çatışma ve huzursuzluk bölgesi haline
getirecektir. Ayrıca İdlib’i terk edecek milyonlarca sivil bu harekat bölgelerindeki asayişin ve
sağlanan düzenin ortadan kalkmasına yol açabilecektir. Daha önce Halep’in kaybedilmesi Suriyeli muhalif grupların moral ve motivasyonu
üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştı. Halep’in
kaybedilmesinden sonra İdlib’e sıkışan Suriye muhalefeti için İdlib’in de elde çıkması ise
Esad’a karşı verilen 10 yıllık mücadelenin sonuna gelinmesi anlamını taşıyacaktır.

orsam.org.tr

8

Türkiye’nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri

Rusya açısından bakıldığında ise İdlib’in
kontrol altına alınması ya da buradaki muhaliflerin ve silahlı grupların baskılanması Lazkiye-Tartus hattındaki Rus birliklerinin kendini
koruma altında hissetmesi açısından önemli görülmektedir. Her ne kadar Rusya için her geçen
gün Suriye’de bulunmanın maliyeti artsa da bu
hatta yer alan askeri üslerde bayrak göstermek
Rusya için stratejik öneme sahiptir. Çünkü Rusya’nın bu iki üsteki varlığı hem Ortadoğu hem
de Doğu Akdeniz’de kazanılan nüfuzun kaybedilmemesi için önemlidir. Diğer yandan Amiral
Kuznetsov uçak gemisinin geçtiğimiz aylarda yanmasının ardından Rusların anakaradan
uzaktaki çıkar alanlarında görevlendirebileceği
herhangi bir uçak gemisinin olmaması Doğu
Akdeniz’deki rekabet için bu üsleri Rusya için
önemli hale getirmektedir.2 Ayrıca Rusya İdlib’de elde edilecek kazanımlar ile silahlı muhalefetin elimine edilmesinin, topraksızlaştırılması ve anayasa sürecindeki etkisinin zayıflatılmasının söz konusu olacağını düşünmektedir.3

sağlamış hem de çeşitli sınıftaki kara unsurlarını savaş alanında konuşlandırmıştır.
Savaş alanında mekânsal olarak yaşanan değişim hem kuvvet ekseninde hem de fiziki olarak yaşanmaktadır. Kuvvet ekseninde yaşanan
değişim sonucunda kara savaşlarını sırasıyla
deniz ve hava savaşları takip etmeye başlamıştır. Günümüzde ise siber alan ve uzay gibi
iki kompleks mekân daha savaş alanına dâhil
olmuştur. Fiziksel mekan ise açık arazilerden
meskun mahallere doğru kayarken, aynı zamanda siber alan da bu fiziksel genişlemenin farklı
bir boyutu olarak ortaya çıkmıştır.
Silah alanında yaşanan değişim ise hem düzenli orduların hem de devlet dışı silahlı aktörlerin kapasitelerini artırmıştır. Bir yandan tahrip
gücünde en yüksek seviyeye ulaşılırken, diğer
yandan vuruş hassasiyeti, ikincil hasar gibi konular gündeme gelmeye başlamıştır. Her ikisinin gündemde olması ise savaşların meskûn
mahallere kayması ile yakından ilişkilidir.

Binlerce yıllık insanlık tarihinde önemli bir
yer tutan savaşlar, tarihsel süreçte sürekli değişime uğramıştır. Savaşları dönüştüren temel parametre teknolojik gelişmeler olmuştur. Ancak
bu dönüşüm süreci salt bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle değil, aynı zamanda
siyaset, toplum ve ekonomi gibi alanlarda yaşanan gelişmelerle de bağlantılı olmuştur.

Savaşın dönüşümünde etkili olan faktörlerden birisi de maliyettir. Büyük savaşlar yerini
sınırlı alanda, daha çok özel kuvvet unsurları ile
doğrudan hedefin yok edilmesini de içeren etki
odaklı harekat konseptinin öne çıktığı savaşlara
bırakmaktadır. Bu süreçte sınır ötesi operasyonlarda çok sayıda asker konuşlandırmanın hem
ekonomik hem toplumsal maliyeti arttığı için
savaş alanında ya vekil olarak farklı aktörlere
başvurularak ya da oldukça hızlı ve sonuç odaklı operasyonlar gerçekleştirilerek hedefe ulaşılmaktadır.

Günümüzde savaş alanında yaşanan değişim özellikle üç boyutta dikkat çekmektedir:
Aktör, mekân ve silah. Artık savaş alanlarının
yegâne aktörü olmayan düzenli orduların haricinde özel askeri şirketler ve terör örgütleri gibi
devlet dışı silahlı aktörler de savaş alanında öne
çıkmaktadır. Fırat Kalkanı’ndan Bahar Kalkanı
Harekatı’na kadar gelinen süreçte TSK müstakil
olarak savaş alanında yer almamış, Suriye Milli
Ordusu’na hem karadan ve havadan ateş desteği

Savaş alanında değişim yaşanmasına rağmen, değişmeyen asıl şey ise devletlerin sahip
olduğu güç kapasitesinin nihai zafer için optimize edilmesidir. Bu kimi zaman topyekûn kimi
zaman ise daha sınırlı bir güç kullanımı gerektirmektedir. Savaşın stratejik mi, operatif mi,
yoksa taktik düzeyde mi icra edileceğine ilişkin
karar başvurulacak araçları da değiştirebilmektedir. Türkiye’nin İdlib’de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekâtı (BKH) bunun önemli bir

2. Savaş Alanında Yaşanan Değişim
ve Bahar Kalkanı Harekâtı
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örneğidir. BKH’ye bakıldığında harekat derinliğinin taktik-operatif seviyede bir alanda gerçekleştirildiği görülmüştür. Nitekim, İdlib’de harekatın gerçekleştirildiği derinlik ortalama olarak
50-100 km aralığında olmuştur. Taktik düzeyde
harekata örnek gösterilebilecek ama operatif
düzeyde de etkileri bulunan bir harekât olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde savaş alanının daralma/yoğunlaşma dikotomisi içerisinde bulunması ise her
üç düzeyin (aktör, mekan ve silah) de bu değişme hazır olmasını gerektirmektedir. Orduların hiyerarşik yapıları ve doktrin değişiklikleri
dikkate alındığında bir sonraki savaş alanına
hazırlanması elzem olmakla birlikte geçmişte
yaşananlardan dersler çıkararak bir sonraki savaş alanı için hazırlanmak ve yeni yöntemler
geliştirmek ise kolay bir süreç değildir.4 Hem
taktik hem de stratejik düzeyde bir zihniyet ve
organizasyon değişimini gerektiren bu dönüşüm süreci, geçmişi bilerek ve günceli analiz
ederek geleceğe yönelik projeksiyon yapmakla
mümkün hale gelmektedir.
Suriye’deki savaş alanında rekabet hangi
aktör arasında yaşanırsa yaşansın hibrit bir çatışma ortamının bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Suriye’de aktörden mekâna, kuvvetten
teçhizata kadar geniş bir asimetrinin söz konusu
olduğu bir savaş alanı bulunmaktadır. Bu durum
sahada yer alan aktörlerin hem şimdiye kadarki tecrübelerinden hem de savaş alanındaki güç
asimetrisini gözeterek yeni harekât konseptleri
geliştirmelerinde görülmektedir. TSK’nın son
30 yılda terörle mücadelede kazandığı tecrübe
ve Suriye’nin kuzeyinde icra ettiği harekatlardaki güncel tecrübeler bir sonraki savaş alanına
hızlı bir şekilde yansımaktadır.
Diğer yandan muharebe sahasının alan olarak genişlemesi sahada etkin, hızlı ve güvenilir
bir komuta-kontrol yapısına olan ihtiyacı artırmaktadır. Günümüzde muharebe sahası zaman
ve mekan açısından daralırken özellikle taktik
ve operatif seviyelerdeki harekatlarda hızlı komuta-kontrol önem kazanmaktadır.5 Ancak hız-

la birlikte öne çıkan diğer bir şey ise güvenirliktir. Suriye’deki savaş ortamı ve dengeler dikkate alındığında hızlı bir şekilde komuta-kontrol
sürecinin işleyebilmesi için haberleşme hattının
da korunması ve saldırılara karşı güvenli olması
gerekmektedir. Bunun için de düşman unsurlarının sahadaki elektronik sistemlerinin karıştırılması ve etkisiz hale getirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Sınır hattında konuşlandırılan
Koral ve Milkar gibi elektronik harp ve destek
sistemleri ise TSK’nın icra etiği harekatın karmaşıklığı ve önceki harekatlardan ayrılan doğasını göstermesi açısından önemli bir gelişmedir.
Savaşın değişen yapısı dikkate alındığında,
komuta-kontrol mekanizması ile bağlantılı olarak öne çıkan diğer bir madde ise Ağ Merkezli
Harekat (AMH) kavramıdır. Ağ Merkezli Harekat esnasında muharebe sahasının resminin
çekilmesi, komuta merkezine iletilmesi, analiz
edilmesi, hızlı bir şekilde cevap verilmesi ve bu
süreçte gerekli ateş gücünün koordinasyonun
sağlanması başlıca bileşenlerdir. Harekat esnasında İHA’lardan alınan görüntülerin F-4E’lerin
kullandığı güdümlü füzeler/bombalar için kullanılmak üzere harekat merkezine iletilmesi, İdlib
üzerindeki hava sahasına ait görüntünün E-7T
HİK uçağı tarafından çıkarılması gibi işlemlerin
ortak bir havuzda toplanıp hızlıca analiz edilmesi bu konsept içerisinde değerlendirilebilir.
Savaş alanında yaşanan değişimle birlikte
ortaya çıkan diğer bir sonuç ise savaş sisi kavramıdır. Savaş alanında karşı tarafın yapacağı
hamlelerin bilinmemesi anlamında kullanılan
savaş sisi kavramı6; TSK’nın kapsamlı bir kara
harekatı ya da savaş jetleriyle düzenleyeceği bir
hava harekatı beklenirken topçu desteğinde SİHA’larla icra edilen BKH’de iyi bir savaş sisi
örneğidir. Ayrıca TSK’nın hem sabit karargâh
(bölgedeki komuta yeri ve Ankara) hem de uçar
karargâh olarak tanımlanabilecek E-7T Barış
Kartalı uçağıyla sahadaki resmi anlık olarak takip etmesi ve savaş alanını koordine etmesi de
kendisi açısından var olan belirsizliği hızlı şekilde ortadan kaldırmasına yardımcı olmuştur.
orsam.org.tr
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2.1. Bahar Kalkanı Harekâtı
27 Şubat akşam saatlerinde Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilçesi yakınlarındaki Türk
Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait birliğe Rusya
Federasyonu ve Suriye rejim ordusu tarafından
bir hava taarruzu gerçekleştirilmiştir. Olayda 34
asker şehit olmuştur.
Bu olaydan hemen sonra TSK, İdlib ve civarındaki Suriye ordusu ile rejime bağlı milislere
yönelik bir harekât başlatmıştır. Bahar Kalkanı
adı verilen harekâtta TSK, silahlı insansız hava
araçları (SİHA), topçu birlikleri ve hava kuvvetlerini yoğun olarak kullanmıştır.
Bahar Kalkanı Harekâtı, 5 Mart günü Moskova’da düzenlenen zirve ile Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de ateşkes hükümleri üzerinde
anlaşması ile sona ermiştir. 27 Şubat – 5 Mart
arasında toplam 39 Türk askeri şehit düşmüştür.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı verilere göre 3,400 asker etkisiz hale getirilirken üç uçak, sekiz helikopter, sekiz hava savunma sistemi, 156 tank, 108 top, 24 zırhlı araç,
49 adet uçaksavar monteli pikap, 99 adet askeri
araç ile 10 mühimmat deposu imha edilmiş; iki
hava üssüne de ağır hasar kaydedilmiştir.7

2.2. Harekâtta Öne Çıkan Platformlar ve
Sistemler
2.1.1 İnsansız Hava Araçları
TSK envanterine 1990’ların ortalarında envantere giren ABD yapımı GNAT ve I-GNAT
tipi İHA’lar, bu alandaki ilk deneyim ve altyapının çekirdeğini teşkil etmiştir. Bu tip platformların terörle mücadelede sağladığı faydalar
üzerine İHA’lara yönelik acil ihtiyacı gidermek
için hazır alım, uzun vadeli olarak da ulusal geliştirme projeleri başlatılmıştır. İlk olarak açılan
ihale ile İsrail’den Heron 1 tip operatif sınıf
İHA’lar temin edilmiştir.
Heron tedarik projesine paralel olarak başlatılan ve TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde yürütülen Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) geliştirme
Rapor No: 13

projesinin meyvesi ise, Anka olmuştur. Müteakiben başlatılan taktik İHA projesi ile Baykar
Savunma tarafından Bayraktar TB2, Vestel Savunma tarafından da Karayel isimli sistemler
geliştirilmiştir. Nitekim 2010’ların başlarından
itibaren Türkiye’nin milli geliştirilmiş özgün
İHA envanteri hızla gelişmiş; envantere giren
Anka ve TB2 platformları silah taşıma kabiliyeti de elde ederek terörle mücadelede önemli
görevler üstlenmeye başlamışlardır.

Anka-S
TSK’nın istihbarat, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarının yerli imkânlarla karşılanması amacıyla başlatılan Özgün TİHA (MALE) Geliştirme Projesi kapsamında 24.12.2004 tarihinde o
dönemki adıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı
(SSM) ile TUSAŞ arasında bir geliştirme sözleşmesi imzalanmıştır. Bu proje ile operatif sınıf
bir İHA ailesinin geliştirilmesi ve nihayetinde
TSK envanterine katılması hedeflenmiştir.
Proje kapsamında geliştirilen ve Anka adı
verilen İHA’nın, Blok A adlı ilk prototip modeli
ilk uçuşunu 30.12.2010 tarihinde gerçekleştirmiştir. 8m uzunluk ve 17.3m kanat açıklığına
sahip, bir adet 155bg motorla donatılan Anka
Blok A, faydalı yük olarak bir adet elektro-optik
kamera taşımaktadır. Bu modelin, ilaveten sentetik açıklıklı radar (Synthetic Aperture Radar
- SAR) ile donatılmış Blok B modeli ise ilk uçuşunu 30.01.2015 tarihinde gerçekleştirmiştir.
Geliştirme çalışmaları sürerken bir Anka
Blok A prototipi, ROKETSAN üretimi Cirit lazer güdümlü füze ile donatılmış ve 2013 yılında
atış testleri gerçekleştirmiştir. Böylelikle Türkiye ilk kez kendi geliştirdiği bir İHA’dan, yine
kendi geliştirdiği bir güdümlü füzeyi kullanmış;
bu alanda dünyada sayılı ülkede mevcut olan bir
yetenek kazanmıştır.
Anka halen Türkiye’nin güdümlü füze ateşlemiş tek İHA’sı olma niteliği taşımaktadır. Müteakip süreçte ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L ve MAM-C tipi güdümlü bomba-
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Tablo 1. Bayraktar TB2 ve Anka-S teknik özellikleri

Üretici

Baykar

TUSAŞ

Model

Bayraktar TB2

Anka S

İlk Uçuş

29.04.2014

25.09.2016

6.5m
(21.4ft)
630kg
(1,389lb)
12m
(39.37ft)

Motor

1 x 100bg
Rotax 912iS

Servis Tavanı

6,858m
(22,500ft)

8.9m
(29ft)
1,600kg
(3,527lb)
17.3m
(56.76ft)
1 x 155bg
Thielert Centurion 2S veya
PD170
7,010m
(23,000ft)

Azami Seyir Hızı

130km/saat (70kt)

203km/saat (110kt)

20+

24

100kg (220lb)

230kg (507lb)

Toplam Uzunluk
Azami Kalkış Ağırlığı
Kanat Açıklığı

Azami Havada Kalış
Süresi (saat)
Azami Faydalı Yük Kapasitesi
Faydalı Yük

MX15HD / CATS / StarSafire
GosHawk II, StarSafire 380 veya 380 EO kamera
MX15HD EO kamera
ViaSat veya CTech SATCOM
IFF, PLS, VHF/UHF röle

Silah

MAM-L/MAM-C

MAM-L/C, UMTAS, Cirit

ların hazır hale gelmesiyle Anka Blok B’ye de
bu silahları taşıma kabiliyeti kazandırılmıştır.
07.03.2017 tarihinde silahlı Anka Blok B ilk
uçuşunu gerçekleştirmiş, 2018 Nisan ayında da
ilk atış denemeleri yapılmıştır.

proje kapsamında üretilen ilk Anka-S ilk uçuşunu 25.09.2016 tarihinde gerçekleştirmiştir.
İlk iki Anka-S 2018 Şubat ayında HvKK’lığına
teslim edilmiştir. Kısa süre sonra da Anka-S’ye
de silah taşıma kabiliyeti kazandırılmıştır.8

Anka ailesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan modeli olan Anka-S için SSM ile TUSAŞ arasında
25.10.2013 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. On adet Anka-S ile 12 adet yer kontrol istasyonu ve ilgili alt sistemlerin tedarikini kapsayan

Anka-S’nin en belirgin özelliği, üzerinde taşıdığı uydu muhabere (Satellite Communications – SATCOM) sistemi ile çok uzak mesafelerdeki yer kontrol istasyonu ile veri haberleşmesi
ve kumanda işlevlerinin gerçekleştirilebilmesidir. Böylelikle hava aracının kumandası ve elde
orsam.org.tr
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ettiği istihbarat, görüş menzili ötesinde (Beyond
Line of Sight - BLOS) gerçek zamanlı olarak
alınabilmektedir. Bu kabiliyet, yer kontrol istasyonu ile İHA arasındaki veri bağına yönelik
elektronik karıştırmaya karşı da belli bir derece
koruma sağlamaktadır. 30 bin feet irtifada 24
saate kadar havada kalabilen Anka-S’nin azami
kalkış ağırlığı 1,660kg ve faydalı yük kapasitesi
200 kg civarındadır.9

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2, Kara Kuvvetleri Komutanlığının taktik sınıf İHA ihtiyacının karşılanması
için Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
2007 yılında başlatılan bir projenin ürünüdür.
Savunma Sanayii İcra Komitesinin (SSİK) tarafından 2010 yılı Ocak ayında, pistten iniş kalkış özellikli iki sistem (12 hava aracı) İHA’nın
KaleKalıp - Baykar Makina ortak girişiminden
tedarik edilmesine karar verilmiştir.
Aralık 2011’de imzalanan sözleşme kapsamında üretilen ilk TB2, ilk uçuşunu 29.04.2011
tarihinde gerçekleştirmiştir. 2014 Kasım ayında
başlanan sistem teslimatları 2015 Haziran’ında
tamamlanmıştır. 2015 Aralık ayında MAM-L
güdümlü bombası ile taşıma ve bırakma testlerine başlanmış, 2016 Nisan ayında da gerçek
harp başlığı ile ilk atış gerçekleştirilmiştir. İç
güvenlik harekâtında süratle kullanıma sokulan
TB2’nin, elde edilen fayda ve deneyimin de katkısıyla envanterdeki sayısı artmış, Deniz Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma
Genel Komutanlığı envanterine de girmiştir.10
Taktik sınıf bir silahlı İHA sistemi olan TB2,
bir hava aracı, yer kontrol istasyonu, yer veri
terminali, uzak görüntü terminali ile destek
sistemlerinden oluşmaktadır. 100bg gücündeki tek bir motora, 6.5m uzunluk ve 12m kanat
açıklığına sahip Bayraktar TB2 hava aracı, 24
bin feet uçuş irtifasında azami 24 saat görev yapabilmektedir. Yer kontrol istasyonu ile görüş
150km menzile kadar hattı (Line of Sight - LoS)
veri haberleşmesi kurabilmektedir. Azami kalRapor No: 13

kış ağırlığı 630kg olan sistemin tam otomatik
iniş, kalkış ve uçuş modları bulunmaktadır.11
Toplam faydalı yük taşıma kapasitesi 150kg
olan TB2’nin ana görev ekipmanı, lazer hedef
işaretleme kabiliyetine sahip bir adet elektro-optik kameradır. Her bir kanatta bulunan ikişer adet silah taşıma istasyonunda toplam dört
adede kadar mini akıllı mühimmat taşınabilmektedir.
TB2’nin ilk yurtdışı müşterisi Katar olmuştur. 2018 yılında imzalanan sözleşme ile Katar
Silahlı Kuvvetleri altı adet Bayraktar TB2, üç
yer kontrol istasyonu ve destek sistemleri siparişi vermiş; teslimatlar 2019 yılında tamamlanmıştır.12 Katar’ın ardından ikinci ihraç müşterisi Ukrayna olmuştur. 2019 başında imzalanan
sözleşme kapsamında Ukrayna Hava Kuvvetleri altı TB2 ve üç yer kontrol istasyonu teslim
edilmiştir.13

2.2.2 Topçu Sistemleri
Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde
7,800’den fazla top, çok namlulu roket sistemi (ÇNRS) ve havan bulunmaktadır. Bunların
1,000’den fazlası kundağı motorlu; yaklaşık 790
adedi çekili, 150’ye yakını ÇNRS ve 5,800’den
fazlası da havandır.14

T-155 Fırtına
Türk Kara Kuvvetleri envanterindeki ABD
yapımı M44 ve M52 tipi kundağı motorlu obüslerin yerini almak üzere başlatılan proje ile geliştirilen T-155 Fırtına, paletli bir şasi üzerindeki kulede taşınan 155mm çap ve 52 kalibrede
bir namludan oluşan bir topçu sistemidir. Güney
Kore yapımı K9 Thunder tasarımının, muhabere ve atış kontrol sistemi gibi bileşenleri ASELSAN tarafından bir türevidir. NATO standardı
tüm 155 mm mühimmatı kullanabilen Fırtına’nın beş kişilik bir mürettebatı vardır.
Kullanılan mühimmat tipine bağlı olarak
40km civarında bir menzile sahiptir. 47 ton ağır
lığa sahip obüsün üretimi, Arifiye’deki 1’inci
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EH her ne kadar
askeri operasyonların
elektromanyetik spektrumda
yürütülenlerini kapsıyor
olsa da yönlendirilmiş enerji
silahları ya da fiziksel imha
sistemlerinde görüldüğü
gibi fiziksel boyutunun da
bulunabileceğini vurgulamak
gereklidir.

Ana Bakım Merkezi Komutanlığında yapılmıştır.15 Fırtına obüslerinin muharebe ortamında
mühimmat ikmallerinin hızlı ve otomatik bir
biçimde yapılması için de Poyraz mühimmat
transfer aracı geliştirilmiştir. Araç, Fırtına obüsünün arkasına konumlanarak, otomatik mühimmat besleme sistemi ile hızlı bir şekilde ikmal yapabilmektedir.16

T-122 Sakarya
ROKETSAN tarafından geliştirilen ateş destek sistemi olan T-122 Sakarya, 122mm çaplı
topçu roketleri ile hedef bölgesinde hızlı ve etkili ateş baskısı kurabilen birçok namlulu roket
sistemidir (ÇNRS). Kullanılan roket tipine bağlı
olarak azami 40km etkili menzile sahip olan Sakarya sisteminde her bir fırlatıcı araçta 40 roket
bulunmaktadır. ROKETSAN, bu sistemle birlikte kullanılabilen güdümlü TRG-122 roketini
de geliştirmiştir. TRG-122, 35km azami menzile ve INS/GPS güdüm sistemine sahiptir.17

T-300 Kasırga
1990’ların sonlarında Çin Halk Cumhuriyetinden tedarik edilen WS-1 üzerinden baz alı-

narak geliştirilen T-300 Kasırga, 300mm çapında TR-300 roketlerinden dört adet taşıyan bir
ÇNRS’dir.18 ROKETSAN tarafından TR-300
roketlerine takılabilen INS/GPS güdüm kiti
TRGK-300 sistemi de geliştirilmiş; müteakiben TRG-300 Kaplan güdümlü topçu roketi de
üretilmiştir. 150kg harp başlığına sahip TR-300
roket ailesi ve azami 90 - 100km civarında menzile sahiptir.19

2.2.3 Elektronik Harp Sistemleri
Elektronik harp (EH) en genel tanımı itibariyle, elektromanyetik spektrumun kontrolü için
gerçekleştirilen askeri faaliyetlerinin tamamını
kapsamaktadır. Bu amaçla taarruzi (elektronik
taarruz, ET) veya istihbarat toplamaya yönelik
(elektronik destek, ED) faaliyetleri gerçekleştirilir.
EH her ne kadar askeri operasyonların elektromanyetik spektrumda yürütülenlerini kapsıyor olsa da yönlendirilmiş enerji silahları ya
da fiziksel imha sistemlerinde görüldüğü gibi
fiziksel boyutunun da bulunabileceğini vurgulamak gereklidir. İlaveten EH’nin istihbarat
(görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı başta olmak üzere), siber harp, komuta - kontrol, hava
savunma harbi gibi alan ve disiplinler ile yakın
komşuluğu bu alana yönelik teknik, teknoloji ve
sistemlerin tasnifi ve takibini karmaşıklaştıran
etkenler olarak öne çıkmaktadır.
Elektronik taarruz (ET), elektromanyetik
spektrumun, düşman savaş gücüne taarruz etmek için kullanılmasını ifade eder. Bu taarruz,
radarsavar (anti-radiation) füzeler ya da yönlendirilmiş enerji silah sistemleri örneklerindeki
gibi fiziksel imhayı içerebileceği gibi, elektronik karıştırma ve aldatma ya da siber elektronik
harp teknik ve sistemleri ile geçici veya kalıcı
süreyle etkisiz kılmayı da kapsayabilir.
Buradan hareketle, ET’yi fiziksel imha (hard
kill) ve işlevsel imha (soft kill) olmak üzere iki
ana kategori altında incelemek mümkündür. Fiziksel imhada farklı silah sistemleri ile düşman
orsam.org.tr
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EH ya da silah sisteminin tamamen ya da kısmen
tahribatı, böylelikle saf dışı kalması hedeflenir.
Fiziksel imha sistemlerine örnek olarak yakın
mesafe silah sistemleri (Close-in Weapon System - CIWS), hava savunma füzeleri, zırhlı araç
aktif kendini koruma sistemleri (Trophy, Akkor,
Ştora gibi) verilebilir. Ayrıca düşman radarlarının imhasında kullanılan AGM-88 HARM gibi
radarsavar füzeler de fiziksel imha sistemleridir.
İşlevsel imhada ise düşman EH sistemleri
tahrip edilmez ancak sağlıklı çalışmaları engellenebilir ya da geciktirilebilir. İşlevsel imha sistemlerine örnek olarak chaff, flare, sahte hedef
(decoy), ET sistemleri, kızılötesi karşı tedbir
sistemleri (IRCM) sayılabilir.
İşlevsel imhanın bir türevi olarak da ele
alınabilecek karıştırma (jamming), düşmanın
elektromanyetik spektrumu kullanımını engellemek, kesintiye uğratmak ya da ona zarar vermek için kastî olarak yayılması ya da yansıtılmasıdır. Karıştırma faaliyetleri karışıklık, dik-

Kaynak: www.aselsan.com.tr
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kat dağıtma, aldatma ya da yanlış yönlendirme
gibi amaçlar için kullanılabilir. Daha açık bir
ifade ile düşman radarı tamamen kör edilebilir,
dost birlikleri görmemesi sağlanabilir ya da dost
birliklere ilişkin yanlış bilgi toplaması sağlanabilir.
Elektronik destek (ED; Electronic Support),
elektromanyetik yayınların aranması, tespit, teşhis ve tasnifi için gerçekleştirilen faaliyetlerin
tamamını kapsar. Muharebe sahasında ED’nin
ana amacı, tehditlerin erken tespit ve teşhisidir.
Bunun dışında genel olarak ED, başta elektronik taarruz olmak üzere diğer faaliyetlere yönelik istihbarat sağlamak için gerçekleştirilir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, çok çeşitli kara,
hava ve deniz konuşlu EH sistemlerine sahiptir. Bu alanda özellikle son yıllarda yürütülen
geliştirme, tedarik ve modernizasyon projelerinde belirgin bir artış vardır. Ulusal savunma
sanayii üretimi çok farklı tip ve görevde ET ve
ED sistemleri hizmete girmiştir, girmeye de-
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vam etmektedir. Konunun doğası gereği, Bahar
Kalkanı Harekâtı’nda hangi tipteki EH sistemlerinin kullanıldığına dair açık kaynaklarda net
bilgi bulunmamaktadır. Ancak resmi makamlar
tarafından sosyal medya ve açıklamalarda paylaşılan bilgiler ışığında, Koral ve REDET adlı
sistemlerin harekâtta aktif rol almış oldukları
çıkarımını yapmak mümkündür.20 21

Koral
Hava Kuvvetleri Komutanlığının kara konuşlu EH sistemi ihtiyacı için başlatılan “Kara
SOJ”22 projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen Koral, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Elektronik Destek Sistemi (Kara SOJ ED)
ile Elektronik Taarruz Sisteminden (Kara SOJ
ET) oluşmaktadır.
Sistemin kullanım amacı; hedef ülke erken
ihbar ve hava savunma radar sistemlerinin harekât bölgesindeki tespit, teşhis ve takip yeteneğinde zafiyet yaratmak; bu sayede düşmanın
komuta kontrol ve hava savunma zafiyetinden
istifade ederek, hava kuvvetlerinin hava platformundaki taarruzi, savunma ve destek unsurlarının görevlerini azaltılmış risk ortamında başarı
ile tamamlamalarına destek vermektir.23
Bu amaçla Kara SOJ ED Sistemi radar yayınlarını tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken Kara SOJ ET Sistemi hedef
radarların karıştırılıp aldatılması ve iş yapamaz
hale getirilmesi fonksiyonlarını yerine getirmektedir.
Bir Koral sistemi, bir adet Elektronik Destek (ED) ve dört adet Elektronik Taarruz (ET)
bileşeninden oluşmaktadır. ED bileşeni, uzun
menzilde 360 derece kapsama alanına sahip,
modüler mimaride bir sistemdir. Geniş bir bant
aralığında elektromanyetik yayınları tespit, teşhis ve sınıflandırma yapabilmektedir. Çoklu alıcılı (multi receiver) sistem, tespit ettiği yayınların kaynaklarının yön ve coğrafi konumlarını
da tespit edebilmektedir. Tamamen sayısal mi-

maride tasarlanan Koral ED, beliren tehditleri
otomatik olarak tespit edebilir. ED bileşeni gibi
modüler mimariye sahip Koral ET de tümleşik
DRFM’e sahiptir. Sıralı dizinli iki adet anteni
olan ET’de çok sayıda farklı karıştırma modu
kabiliyeti bulunmaktadır. ET bileşeni aynı zamanda ED işlevine de sahiptir.24

Radar Elektronik Destek ve Elektronik
Taarruz (REDET) Sistemi
REDET sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kara konuşlu uzun menzil EH ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan Radar Elektronik
Destek ve Elektronik Taarruz Sistemleri Projesi
(REDET) kapsamında ASELSAN tarafından
geliştirilmiştir. Sistem, Radar ED ve Radar ET
adlı iki bileşenden oluşmaktadır.
Radar ED sistemi, düşman radarlarının tespit, teşhis ve sınıflandırmasını yaparak ET faaliyetleri için gerekli istihbaratı oluşturur. Bu
kapsamda düşman radarına ait frekans, darbe
genişlik ve genliği gibi performans ve çalışma
niteliklerini tespit eder ve veritabanına kaydeder. Modüler tasarıma sahip sistem otomatik
olarak kimlik teşhisi yapabilmektedir.
Radar ET sistemi, tespit edilmiş radarların
kapsama alanlarını sınırlandırmak veya tamamen gayrı faal hale getirmek amacıyla karıştırma veya aldatma tipi ET yapabilmektedir. Sistem, ED bileşeni ile uyumlu çalışarak, taarruz
tip ve çalışma şeklini otomatik olarak ayarlayabilmektedir.25
Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki REDET sistemlerinin, Koral projesinde
elde edilen deneyim ve teknoloji ile modernize
edilmiş modeli olan REDET II’lerin teslimatları
2019 yılı sonunda tamamlanmıştır.26

2.2.4 Muharip Uçaklar
Türk Hava Kuvvetlerinin muharip uçak
gücü, her ikisi de ABD yapımı olan F-16C/D Fighting Falcon ve F-4E Phantom II’lerden oluşmaktadır. Türkiye 1974 - 1994 yılları arasında
orsam.org.tr
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toplam 236 adet F-4E ve RF-4E; 1987 - 2012
yılları arasında da 270 adet F-16C/D teslim almıştır. Halen 240 civarında F-16 ile 40 civarında F-4E faal durumdadır.27

F-16 Fighting Falcon
İlk uçuşunu 1974 yılında yapmış olan F-16,
tek motorlu ve çok rollü bir muharip uçaktır.
Zaman içinde teknolojideki gelişmelere paralel
olarak kabiliyet ve performansında büyük gelişmeler kaydedilmiş; bu gelişmeler “Block” olarak adlandırılan modellere yansıtılmıştır. Halen
Block 70 olarak adlandırılan en son modeli üretimde olan F-16’dan bugüne kadar 25 ülke için
3,600’dan fazla üretilmiştir. Azami kalkış ağırlığı yaklaşık 19t olan uçak, toplam 11 gövde ve
kanat istasyonunda 7.7t civarında silah ve görev
sistemi taşıyabilmektedir.

F-4E 2020 Terminator
ABD Deniz Kuvvetleri uçak gemileri için
geliştirilmiş olan F-4 Phantom II ilk uçuşunu
1958 yılında gerçekleştirmiş; müteakiben ABD
Hava Kuvvetleri için de üretilmeye başlamıştır.
En yaygın modeli olan F-4E, Vietnam, Arap –
İsrail Savaşları ve İran – Irak Savaşı’nda yoğun
olarak kullanılmıştır. Phantom II’den, ABD dâhil 12 ülke için 5,195 adet üretilmiştir. ABD’nin
bugüne kadar en yüksek sayıda ürettiği sesüstü
muharip jet olma ünvanını taşımaktadır.

Türk Hava Kuvvetleri için Peace Onyx I ve
II adlı iki proje ile 1987 - 1999 yılları arasında
240 adet F-16C/D teslim alınmıştır. Bu uçaklardan Block 40 ve Block 50 modeli olanları,
Peace Onyx III adlı proje ile 2009 - 2015 yılları
arasında kapsamlı bir aviyonik modernizasyona tabi tutulmuştur. Envantere ilk giren Block
30 modeli yaklaşık 35 uçak ise kısmî bir yapısal iyileştirme görmüş; bu uçaklardan bir adedi
de Özgür adı verilen milli görev bilgisayarı ve
aviyonik geliştirme projesinin prototipi olarak
kullanılmıştır.

1974 - 1994 arasında toplam 236 adet F-4E
ve taktik keşif modeli olan RF-4E teslim almış
olan Hava Kuvvetlerinin F-4E uçaklarından 54
adedi İsrailli Israel Aerospace Industries (IAI)
tarafından 2000 - 2003 yılları arasında modernize edilerek F-4E 2020 hizmete girmiştir.
Yeni radar, haberleşme ve aviyonik sistemleri
ile donatılan F-4E 2020’lere ayrıca ELM-8222
elektronik harp podu ve Popeye 1 seyir füzesi
taşıma kabiliyeti eklenmiştir. Bu modernizasyon kapsamında ayrıca Eskişehir 1’inci Hava
İkmal Bakım Merkezine bir sistem entegrasyon
laboratuvarı kurulmuş; Türkiye, söz konusu
uçakların yazılım ve donanımı üzerinde güncelleme ve değişiklik yapma imkanına erişmiştir.
Bu altyapı kazanımı ve uçakların yüksek taşıma
kapasitesinden dolayı F-4E 2020’ler, milli silah
ve görev sistemlerinin geliştirilme süreçlerinde
test uçağı vazifesi de taşımaktadırlar.28

Kaza - kırımlardan doğan eksiklikleri telafi ve kabiliyet güncellemesi maksadıyla Peace
Onyx IV adlı proje ile 30 adet Block 50+ modeli F-16 alımı gerçekleştirilmiştir. 2011 - 2012
arasında teslimatları tamamlanan bu uçakların
ayırt edici özelliği, gövde üstünde, kanat birleşim yerlerinde harici yakıt tankı (Conformal
Fuel Tank - CFT) taşıma kabiliyetleridir. Böylelikle daha az havada yakıt ikmali gerçekleştirerek daha uzak mesafelere erişmeleri ya da
havada daha uzun süre kalabilmeleri mümkün
olmaktadır. Halen 240 civarında F-16C/D faal
durumdadır.

Türkiye’nin 3’üncü seviye ortak olarak geliştirme aşamasından itibaren paydaşı olduğu
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F-4E uçaklarından Terminator projesine girmeyen uçabilir durumdaki 16 adet uçak, milli
imkânlarla kısıtlı bir aviyonik iyileştirmeye tabi
tutulmuştur. F-4E/TM Şimşek olarak adlandırılan bu proje kapsamında uçaklara ASELSAN
üretimi muhabere ve seyrüsefer sistemleri takılmıştır. 2009 – 2011 arasında gerçekleştirilen
proje ile F-4E/TM’lerin 2014 – 2016 civarına
kadar görev yapması planlanmış ise de kısa süre
sonra 2012 Haziran ayında uçuştan çekilmişlerdir.29
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F-35 Joint Strike Fighter projesindeki durumu, S-400 hava savunma sistemi tedarikinden
dolayı etkilenmiştir.30 Hava Kuvvetlerinin modernizasyon yol haritasında, hizmet ömürlerini
2020’lerin başlarında tamamlayacak olan F-4E
2020’lerin peyderpey F-35A ile değiştirilmesi
planlanmıştır.31 Toplam en az 100 adet F-35A
tedarik etmeyi planlayan Türkiye, deniz kuvvetleri envanterine girecek olan TCG Anadolu
çok maksatlı amfibik hücum gemisi bünyesinde
de F-35B kısa kalkış / dikey iniş (Short Take
off Vertical Landing – STOVL) modeli ile de
ilgilenmiştir. Ancak S-400 tedarikinden dolayı
ABD yönetimi Türkiye’yi F-35 projesinden çıkartmış; üretilmiş uçakların teslimatını dondurmuş ve Türk personelin ABD’deki eğitimlerini
kesmiştir.32

2.2.5 Destek Uçakları
KC-135R
Türk Hava Kuvvetlerinin vuruş menzilini
ve uçakların havada kalabildiği süreyi artırmak
için havada yakıt ikmal uçağı ihtiyacı 1990’lı
yılların başında gündeme gelmiştir. Bu kapsamda 1994 yılında, envanterdeki F-4E ve F-16
uçaklarında kullanılan ikmal tertibatına uygun “boom” sistemi ile donatılmış uçaklardan,
ABD üretimi KC-135R Stratotanker seçilmiştir.
ABD’nin ihtiyaç fazlası olarak depoya kaldırdığı KC-135R’lerden yedi adedi seçilmiş ve
kapsamlı bir bakım, onarım ve modernizasyona
tabi tutulmuşlardır. Bu uçakların hizmete girmelerine kadar geçen süre içinde kullanılmak
ve eğitim ihtiyaçlarını gidermek için iki adet
KC-135R kiralanmış; bu uçaklar 1995 – 1997
arasında kullanılmışlardır. Müteakiben 1997 –
1998 arasında toplam yedi adet KC-135R teslim
alınarak Adana İncirlik’te yeni kurulan 10’uncu
Tanker Üs Komutanlığı bünyesindeki 101’inci
Filoda hizmete başlamışlardır.

E-7T Barış Kartalı
Türkiye, geniş bir coğrafi alana yönelik hava

trafiğinin izlenmesi, olası tehditlerin uzak mesafelerden tespiti ve kara konuşlu radar ağının
arazi maniasından dolayı oluşan kapsama alanı
açıklarını telafi amacıyla 1990’lı yılların ortalarında bir havadan erken ihbar ve kontrol (HEİK)
uçağı tedarik projesi başlatmıştır. Ekonomik koşullar nedeniyle gecikme yaşayan projede 2002
yılında Amerikan Boeing firması ile Boeing
737-700 tipi yolcu uçağı üzerine geliştirilmiş
E-7 HEİK uçaklarından dört adet alınması için
bir sözleşme imzalanmıştır. Northrop Grumman üretimi MESA adlı ileri teknolojiye sahip
bir radarla donatılmış bu uçaklar, çok geniş bir
alanda, üzerlerinde taşıdıkları MESA radarı ve
elektronik istihbarat (ELINT) sistemleri ile erken ihbar, istihbarat toplama, komuta - kontrol
görevleri üstlenebilmektedir. 2014 - 2015 arasında tamamlanan teslimatlarla birlikte Türkiye’nin hava sahası ve yakın coğrafyası, 24 saat
esasına göre gözlemlenebilir hale gelmiş; bu
coğrafyadaki askeri harekâtlara komuta kontrol
ve istihbarat desteği verme yeteneği elde edilmiştir.

Diğer İstihbarat, Keşif ve Elektronik Harp
Uçakları
Türk Silahlı Kuvvetleri, 1990’ların ortalarından itibaren başta terörle mücadele olmak üzere
çeşitli ihtiyaçlar için havadan istihbarat toplama
ve elektronik harp maksatlı uçak platformları
temin etmiştir. Bunlardan bazıları C-160 MİlKar-2U, C-160 Gören, CN235 MilSis-23U ve
King Air 350 İKU’dur.
Hava Kuvvetlerine ait bir C-160 nakliye
uçağı, ASELSAN tarafından geliştirilen MilKar-2U elektronik karıştırma sistemi ile donatılarak 1995 yılında hizmete girmiştir. C-160
uçakları ayrıca Gören projesi kapsamında elektrooptik kamera ve veri bağı sistemleri ile donatılarak görüntü istihbaratı (Imagery Intelligence
- IMINT) görevlerinde kullanılmaktadır.
1990’ların sonlarında ASELSAN üretimi
MilSis-23U sistemi ile donatılmış CN235-100M
orsam.org.tr
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hafif nakliye uçağı, 1990’ların sonlarından
bu yana hava konuşlu elektronik istihbarat
(electronic intelligence - ELINT), muhabere
istihbaratı
(communications
intelligence
- COMINT) ve sinyal istihbaratı (signals
intelligence - SIGINT) görevlerinde yoğun
olarak kullanılmaktadır.
Terörle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan gerçek zamanlı IMINT görevleri için insansız hava araçlarını destekleyici olarak Kara
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından King Air
350 hafif nakliye uçaklarının çeşitli sensör ve
muhabere sistemleri ile donatılmış modelleri
2010’ların başlarından itibaren temin edilmiştir.
İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) olarak adlandırılan bu
uçaklar, üzerlerinde taşıdıkları yüksek çözünürlüklü ve lazer hedef işaretleme kabiliyetini haiz
kamera, gelişmiş muhabere sistemi ile görev
bölgesi üzerinde uzun süre kalabilmekte; aynı
zamanda iç hacimleri ve taşıma kapasitelerinin
görece yüksek olmasından dolayı aynı anda çok
sayıda farklı sistemle donatılabilmektedir.

2.2.6 Havadan Atılan Silah Sistemleri
Türk Hava Kuvvetleri, 1980’li yıllardan itibaren özellikle F-16’ların hizmete girmesiyle
birlikte hassas güdümlü taarruz kabiliyetinde
büyük bir sıçrama kaydetmiştir. 1990’lı yılların
sonlarından itibaren hedefleme podlarının da
kullanıma alınmasıyla birlikte uzun mesafelerden hassas nokta taarruz yeteneği geliştirilmiştir. Ulusal savunma sanayiinin geliştirme ve üretim yetenekleri, bu alanda da özgün çözümlerin
üretilmesini sağlamıştır. Bugün gelinen noktada
insanlı ve insansız hava araçlarında kullanılan
pek çok güdüm kiti, bomba ve füzeler, yerli imkânlarla üretilmektedir. Bu sistemlerin sağladığı fayda, iç güvenlik harekatında görülmüştür.
Bahar Kalkanı Harekâtı’nda da elde edilen başarıda yerli hassas güdümlü silah sistemlerinin
büyük payı bulunmaktadır.
Rapor No: 13

Güdüm Kitleri
Havadan yapılan bombardımanda kullanılan
klasik bombaların isabet hassasiyeti, başta aerodinamik etkiler olmak üzere çevresel etkenlere bağlıdır. Uçaktan bırakıldıktan sonra irtifa,
sürat, rüzgâr gibi etkenlerden dolayı bombanın
rotası sapma gösterir. Bu sapmalar nedeniyle
bomba hedeften çok uzak bir yere düşebilir. Hedefin imhası için aynı anda çok sayıda bomba
atılması bir yöntemdir, ancak bu durumda hem
harcanan mühimmat sayısı hem de hedef başına
kullanılan uçak sayısı artacağından, risk ve maliyet yüksek olacaktır.
Algılayıcı ve elektronik sistemlerde kaydedilen gelişmeler ile hedef tespit, rota düzeltme
ve hassas isabet yeteneğine sahip bomba ve
füzelerin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir.
Yeni bir güdümlü füze ya da bomba geliştirmenin maliyeti, bu silahların kullanılacağı hedeflerin tipleri ile karşılaştırıldığında kimi zaman
yüksek olabilmektedir. Dolayısıyla, mevcut
klasik mühimmatın isabet yeteneğini artırıcı,
bir başka deyişle onları “akıllı” hale getiren donanımlar, maliyet – etkin bir formül olarak öne
çıkmaktadır. “Güdüm kiti” olarak adlandırılan
bu tertibatlar, klasik bombaların isabet hassasiyetini büyük oranda artırarak, hedef başına harcanan mühimmat ve riske atılan uçak ile pilot
sayısını dramatik ölçüde düşürmektedir.
Hassas güdümlü silah sistemleri, son 20 yılda Türkiye’de savunma sanayiinde en yoğun
araştırma – geliştirme ve üretim faaliyetlerinin
olduğu alanlardan biri olmuştur. Bu kapsamda
güdüm kiti konusunda da çok sayıda proje başlatılmış ve ortaya çıkan sistemler seri üretime
alınarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine
sunulmuştur. Bu sistemlerin öncüsü, Hassas
Güdüm Kiti’dir (HGK).
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen
HGK, klasik güdümsüz bombalara takılarak
isabet hassasiyetlerini büyük ölçüde artıran bir
sistemdir. Atalet seyrüsefer sistemi (Inertial Navigation System - INS) ve küresel konumlama
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Tablo 2. Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan hassas güdümlü bomba sistemleri
(klasik bombalara takılan güdüm kitleri ve güdümlü bombalar)

Sistem
Ailesi

Model
HGK-82

HGK

HGK-83
HGK-84

LHGK

LHGK-84
KGK-82

KGK

KGK-83
LGK-82

LGK

Minyatür
Bomba

LGK-84

MB
Teber-81

Teber

Teber-82
MAM-L

MAM
HOBOS
Paveway

Üretici

Güdüm
Tipi
INS/GPS

Türkiye Geliştiren:
TÜBİTAK SAGE
Üretici: ASELSAN

Lazer + INS/
GPS

INS/GPS

Lazer

Türkiye
Geliştiren & Üretici:
ASELSAN

INS/GPS

Türkiye
Geliştiren & Üretici:
ROKETSAN

Lazer + INS/
GPS

GBU-8

ABD

Lazer

ABD

Lazer

GBU-38
AGM-154A-1
AGM-154C

1,000lb Mk83

F-16, F-4E 2020

2,000lb Mk84

139kg

F-16, F-4E 2020

F-16

250lb Mk81
500lb Mk82

F-16

6.5kg
2,000lb Mk84
2,000lb Mk84
500lb Mk82

Anka-S, TB2
F-4E 2020
F-16, F-4E 2020

2,000lb Mk84
ABD

INS/GPS

F-16
500lb Mk82

GBU-54
JSOW

F-16, F-4E 2020

22kg

GBU-31[VI]
JDAM

2,000lb Mk84

500lb Mk82

Türkiye
Geliştiren & Üretici:
ASELSAN

Lazer

GBU-31[V3]

F-16, F-4E 2020

500lb Mk82

MAM-C

GBU-12

1,000lb Mk83
2,000lb Mk84

Türkiye
Geliştiren & Üretici:
ROKETSAN

GBU-10

Kullanıldığı
Uçaklar

500lb Mk82

Türkiye Geliştiren:
TÜBİTAK SAGE
Üretici: ASELSAN

Türkiye Geliştiren:
TÜBİTAK SAGE
Üretici: ASELSAN,
Kale Havacılık

Ağırlık

ABD

INS/GPS

483kg

IR + INS/GPS 497kg

F-16

orsam.org.tr

20

Türkiye’nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri

Tablo 3. Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan güdümlü füze sistemleri

Sistem
Ailesi

Model

Üretici

Güdüm Tipi

Kullanan
Uçaklar

IR + INS/GPS +
komut

F-16

AGM-65A/B/G ABD

TV / IR

F-16, F-4E 2020

HARM

AGM-88

Radar

F-16

Popeye

Popeye 1

IR + INS + komut

F-4E 2020

SLAM-ER

AGM-84K

Maverick

SOM-A
SOM

SOM-B1
SOM-B2

ABD

İsrail

INS/GPS + yeryüzü
Türkiye
referans
Geliştiren: TÜBİTAK
F-16, F-4E 2020
SAGE
IR + INS/GPS +
Üretici: ROKETSAN yeryüzü referans

sistemi (Global Positioning System - GPS) bileşenleri ile hassas bir şekilde konum ve yönelik
ölçümü yaparak, konumu önceden belirlenmiş
hedefe doğru atılmış bombanın rotasını tam isabet kaydedecek şekilde düzeltmesini sağlar.
2,000lb (yaklaşık 907kg) ağırlığındaki
Mk84 ve yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilmiş Nüfuz Edici Bomba (NEB) tipi bombalara takılabilen HGK’nın, 1,000lb’lik Mk83
ve 500lb’lik Mk82 tipi bombalara uyumlu modelleri de geliştirilmiştir. HGK-82, HGK-83 ve
HGK-84 olarak adlandırılan her üç model de
Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki
F-16 ve F-4E 2020 uçakları tarafından kullanılmaktadır.33 Bu güdüm kitlerinin seri üretimi
ASELSAN tarafından gerçekleştirilmektedir.34
TÜBİTAK SAGE ayrıca, HGK-84’e lazer
arayıcı başlık ilave ederek LHGK-84’ü geliştirmiştir. Lazer arayıcı başlığın ilavesi, önceden
konum ve koordinatları bilinmeyen hedeflere
taarruzlarda ve/veya GPS sinyallerine yönelik
aldatma / karıştırmanın bulunduğu ortamlarda
fayda sağlamaktadır.
TÜBİTAK SAGE tarafından HGK tasarımı
baz alınarak geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti
(KGK) ise, 1,000lb Mk83 ve 500lb Mk82 tipi
Rapor No: 13

güdümsüz bombalara INS/GPS güdüm sistemi
ile süzülerek uçuş yeteneği kazandıran kanat
tertibatından meydana gelen bir sistemdir. Bahsi
geçen kanat tertibatı ile bombaların serbest düşüş mesafesi ve dolayısıyla vuruş menzili büyük
oranda artırılmakta, çok uzun mesafelerden hassas isabet kaydedilebilmektedir. Uçaktan bırakıldıktan sonra açılan kanatlar ile, irtifaya bağlı
olarak 100km civarına kadar menzile ulaşılabilmektedir. Güdüm sisteminin sunduğu isabet
hassasiyeti 10m’den düşüktür.35 F-16 ve F-4E
2020 uçakları tarafından taşınabilen KGK’nın
seri üretimi ASELSAN ve Kale Havacılık tarafından gerçekleştirilmektedir.36
Bir başka güdüm kiti sistemi olan Teber,
ROKETSAN tarafından geliştirilmiştir. Mk81
ve Mk82 tipi genel maksat bombalarına takılan
Teber, lazer arayıcı başlık ile INS/GPS güdüm
sistemlerine sahiptir.37 Atıldığı irtifaya göre
azami 28km menzile sahip olan Teber, 2018
yılından itibaren Hava Kuvvetleri envanterine
girmeye başlamıştır.38
Türk Hava Kuvvetleri 1970’lerin sonlarında
F-4E Phantom II savaş uçakları ile birlikte ilk
kez lazer güdümlü bombalarla tanışmıştır. GBU8 HOBOS (Homing Bomb System – Güdümlü

21

Bomba Sistemi), GBU-10/12 Paveway I/II lazer güdümlü bombalarına ilaveten TV güdümlü
AGM-65A/B Maverick füzeleri ve AN/AVQ-23
Pave Spike hedefleme podları bu dönemde envantere alınmıştır. Müteakiben F-16C/D Fighting Falcon uçakları ile birlikte de GBU-10/12
Paveway lazer güdümlü bombaların sayısı artmıştır. Paveway II tipi lazer güdüm kitlerini
lisans altında üreten ASELSAN, elde ettiği deneyim ve altyapı ile Lazer Güdüm Kiti (LGK)
adıyla milli lazer güdüm sistemi geliştirmiş ve
üretmeye başlamıştır. Halen bu sistemin Mk82
bombalara takılan LGK-82 ve Mk84 bombalara
takılan LGK-84 modelleri üretilmektedir.39

Mini Akıllı Mühimmat
İHA’ların terörle mücadelede etkinlikleri ve
özellikle fırsat hedeflerine karşı hedef tespit,
teşhis ve işaretlemede gösterdikleri fayda; doğal bir sonuç olarak silahlandırılmalarını gündeme getirmiştir. Sabit kanatlı, insanlı muharip
uçaklara kıyasla küçük boyutlu, narin yapılı bu
platformlara uygun boyut ve ağırlıkta ancak öte
yandan tahrip kapasitesi yüksek mühimmat geliştirilmesi ihtiyacı buradan doğmuştur. İlaveten, terörle mücadelenin kırsal alandan giderek
kent ortamlarına yaklaşması; terörist unsurlar
ile siviller arasındaki mesafenin çoğu zaman
asgari olduğu durumların sıklaşması nedeniyle
yaratacağı çevresel hasar düşük olan; başka bir
ifadeyle yalnızca hedefini imha edip çevresine
zarar vermeyen mühimmatlar öne çıkmıştır.
Bu alanda, Türkiye’de ROKETSAN tarafından
Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ve TÜBİTAK
SAGE tarafından Bozok tipi mühimmatlar geliştirilmiştir.
Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), ROKETSAN tarafından, İHA’lar ve hafif taarruz uçakları tarafından taşınmak üzere geliştirilmiş küçük boyutlu bir hassas güdümlü bombadır. Yarı
aktif lazer arayıcı başlığa; 160mm çap ve 1m
uzunluğa sahip mühimmatın ağırlığı 22kg’dir.
Azami 8km olan menzil, tercihe bağlı olarak

ilave edilebilen INS/GPS güdüm sistemi ile
14km’ye çıkarılabilmektedir. Tepkimeli zırhlara
karşı ardışık harp başlığı, yüksek infilaklı parçacık etkili (YİPE) ve termobarik olmak üzere
üç farklı tipte harp başlığı seçeneği bulunmaktadır. Bu harp başlıkları, temas veya yaklaşma tipi
tapalarla birlikte kullanılabilmektedir.40
MAM ailesinin daha küçük boyutlu üyesi
olan MAM-C ise esasen Cirit lazer güdümlü
füzesinin roket motoru bölümünün çıkarılmış
bir türevidir. 70mm çap ve 970mm uzunluğa
sahip MAM-C’nin ağırlığı 6.5kg’dir. 8km menzile erişebilen mühimmatın çok maksatlı (parça
tesirli, zırh delici ve yangın çıkarıcı) ile YİPE
olmak üzere iki farklı tip harp başlığı seçeneği
bulunmaktadır.41
Seri üretimleri ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen MAM-L ve MAM-C tipi mühimmatlar, Anka-S ve Bayraktar TB2 tipi SİHA’lar
tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.
İHA’lar tarafından taşınabilen bir diğer güdümlü silah sistemi olan Bozok, TÜBİTAK
SAGE tarafından geliştirilmiştir. 16kg ağırlığındaki mühimmat lazer arayıcı başlık ve INS
sistemlerine sahiptir. 9km civarında bir azami
menzile sahip Bozok ile 2018 sonunda atışlı
testler gerçekleştirilmiştir.42

Uzun Menzilli Hassas Güdümlü Silah Sistemleri
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen
SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat),
hava savunma sistemlerinin etkili menziline
girmeden hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlayan ve durağan satıh hedeflerine ve hareketli su üstü hedeflere karşı etkin bir
şekilde taarruz kabiliyeti bulunan bir seyir füze
sistemidir.
2011 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeye başlayan SOM, farklı kabiliyette
modellerden oluşan bir füze ailesidir. Bunlardan
SOM A ve SOM B1, sabit hedeflere karşı kullanılan, 620kg ağırlığa ve INS/GPS ile yeryüzü reorsam.org.tr
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feranslı seyrüsefer sisteminden oluşan tümleşik
bir güdüm kontrol sistemine sahip füzelerdir.43
SOM B1’in, ardışık delici harp başlığına sahip
modeli SOM B2 olup geliştirme çalışmaları devam eden SOM C1 ve C2 modelleri, METEKSAN Savunma tarafından geliştirilen Kement
adlı veri bağı sistemi yardımıyla hareketli ve su
üstü hedeflere karşı da kullanılabilecektir.44 Seri
üretimi ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen
SOM’un ayrıca F-35 savaş uçaklarının dâhili silah bölmesinde ve F-16 tarafından taşınabilecek
SOM-J adlı bir türevi de geliştirme aşamasındadır.45
F-4E Phantom II uçaklarına uygulanan kapsamlı yapısal ve aviyonik modernizasyonu ile
birlikte İsrail’den Popeye 1 tipi havadan yere
hassas güdümlü füze sistemi de tedarik edilmiştir.
Elektrooptik arayıcı başlık, INS seyrüsefer
sistemi ve rota düzeltmesi için veri bağı sistemlerine sahip olan Popeye 1, 80 - 100km civarı
bir menzile sahip bir füzedir. Füzenin burnundaki elektrooptik başlığın elde ettiği görüntü,
gerçek zamanlı olarak veri bağı sistemi vasıtasıyla fırlatan uçağa aktarılır ve uçaktaki silah
sistem subayı tarafından vuruş aşamasında ince
rota düzeltmeleri yapılmasını sağlar. Böylelikle
füzenin isabet hassasiyeti kayda değer oranda
artmaktadır. 350kg civarında harp başlığına sahip füzeden F-4E 2020 uçakları azami iki adet
taşıyabilmektedir.46
Peace Onyx III modernizasyonu uygulanmış
F-16’lar ile Peace Onyx IV kapsamında tedarik edilmiş F-16 Block 50+ uçakları tarafından
taşınan AGM-154 JSOW (Joint Stand off Weapon - Müşterek Menzil Dışı Silah), kızılötesi
arayıcı başlık ile INS/GPS seyrüsefer sistemine
sahip bir hassas güdümlü silah sistemidir. Yaklaşık 120km menzile sahip olan JSOW, taşındığı uçak tarafından bırakıldıktan sonra hedefine
süzülerek ilerler. Türk Hava Kuvvetleri tarafından AGM-154A ve AGM-154C tipleri kullanılmaktadır. Bunlarda AGM-154A-1, yumuşak
hedefler, hava savunma ve radar mevzileri gibi
Rapor No: 13

sabit hedefler; AGM-154C ise taşıdığı ardışık
nüfuz edici harp başlığı ile komuta merkezleri,
korumalı hangarlar ile yeraltı tesislerine karşı
kullanılmaktadır.

2.2.7 Komuta – Kontrol ve Muhabere Sistemleri
Muharebe sahasındaki unsurların etkinliği ve sonuç alma kabiliyeti, taktik, operatif ve
stratejik seviyedeki resmin gerçek zamanlı olarak oluşturulma ve paylaşılabilme yeteneği ile
orantılı olarak artmaktadır. Düşman unsurların
konum, yönelim ve hareketlerinin tespit ve takibi; olası risklerin erkenden tespit edilmesi ve
ayrıca hedefi etkisiz hale getirmek için en uygun
vasıtanın tayin edilebilmesi için gelişmiş bir
muhabere omurgası gerekmektedir. Öte yandan
tüm bu muhabere ve komuta – kontrol süreçlerinin, düşman tarafından icra edilen elektronik
istihbarat ve elektronik taarruz faaliyetlerinden
etkilenmemesi için karşı tedbir ve tekniklerin
uygulanması gereklidir.
Türkiye, elektronik harbi savunma sanayiinde öncelikli konulardan biri olarak belirlemiş ve
özellikle 1990’lardan itibaren bu alana yoğun
yatırım yapmıştır. Her bir kuvvetin kendi ihtiyaçlarına yönelik ayrı komuta – kontrol ve muhabere sistemleri ile birlikte, müşterek harekât,
planlama, eşgüdüm ve veri paylaşımına yönelik
üst seviye projeler de yürütülmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımındaki
komuta – kontrol ve muhabere sistemlerinden,
Bahar Kalkanı Harekâtı’nda rol oynadığı değerlendirilenler şunlardır:

TAFICS
1996 yılında başlatılan TAFICS (Turkish Armed Forces Integrated Communication System
- TSK Entegre Muhabere Sistemi) projesi Türk
Silahlı Kuvvetlerinin tüm birlik ve unsurlarının
ses, görüntü, video ve veri iletişiminin güvenli
ve süratli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan
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bir muhabere omurgasıdır. Proje kapsamında
Türkiye çapında binlerce km uzunluğunda fiber optik iletişim kablo altyapısı döşenmiş; çok
sayıda radyo link ve iletişim düğüm istasyonu
kurulmuştur. Kripto altyapısı TÜBİTAK tarafından hazırlanan TAFICS, TÜRKSAT iletişim
uydularının askeri iletişim için tahsis edilen X
bandlarından da faydalanmaktadır.47 Devamlı
güncellenen ve kapasitesi geliştirilen TAFICS,
yeni kullanıma giren sistem, araç ve platformların da elde ettikleri veri ve istihbaratın hızlı
şekilde ilgili birimlere aktarılmasında hayati rol
oynamaktadır.

ADOP 2000
ADOP-2000, komutanın uygun hedefi uygun zamanda uygun silah sistemi ve uygun mühimmat ile ateş altına almak için gerekli planları
yapmasını, uygulamasını, muharebe sahasındaki ateş destek unsurlarının azami etkinlikle
kullanılmasını sağlayan bir komuta - kontrol ve
muhabere sistemidir. Muharebe sahasında hedef
tespit, ateş desteğinin komuta, kontrol ve teknik
ateş idare fonksiyonlarının otomasyonunu, ateş
desteğinin diğer muharebe sahası fonksiyonel
alanları ile tam bir uyum içinde uygulanması
için geliştirilmiştir. Bu kapsamda, top, havan
ve ÇNRS’lerin ve hedef tespit, teşhis ve takip
sistemlerinin otomasyona dâhil olmasını sağlar.
Atış görevlerinin hızlı, isabetli ve etkin şekilde
gerçekleştirilebilmesi için meteoroloji ölçümü
ve topografik yer ölçme gibi görevlerin doğru,
hassas ve hızla icra edilmesini, elde edilen verilerin sayısal ortamda diğer sistemlere aktarılması işlevine sahiptir.48
ADOP-2000’in aslî unsurlarından olan Batarya Ateş İdare Sistemi (BAİKS), sahra topçusunun bir hedefi hızlı ve ilk atımda vuruş
ihtimali yüksek bir şekilde ateş altına alabilmesi amacıyla geliştirilmiş, batarya seviyesinde
komuta, ateş idare ve haberleşme unsurlarını
içeren bir teknik ateş idare ve haberleşme sistemidir. ASELSAN tarafından geliştirilen BA-

İKS, direkt destek ve genel destek topçu bataryalarının, görevlerini daha hızlı ve daha hassas
bir şekilde yapabilmelerini ve diğer ateş destek
birlik ve vasıtaları ile uyumlu bir şekilde sayısal
otomasyona dâhil edilebilmelerini sağlar.49

2.3 Libya İç Savaşı ve SİHA’ların Etkisi
Türk SİHA’larının sahadaki güç dengesi ve
çatışmaların seyrine etki ettiği, operatif ve stratejik ölçekte belirgin çıktılar ürettiği bir diğer
saha ise Libya’dır. Bahar Kalkanı Harekâtı’nda TSK’nın gösterdiği performans ve yansıttığı dönüşümün anlaşılabilmesi için, özellikle
SİHA’ların Libya’da yarattığı etkinin incelenmesinde fayda vardır.
Libya’da Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinin ardından, şiddetlenerek devam
eden çatışmalar 2014’ten itibaren bir iç savaşa
dönüşmüştür. Halen devam eden çatışmaların
ana tarafları Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
ile General Halife Hafter liderliğindeki Libya
Ulusal Ordusudur (LUO). Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde ordu içinde
önemli mevkilerde bulunmuş Hafter, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Suudi Arabis-

Pantsir hava savunma
sisteminin Türk SİHA’ları
karşısında gösterdiği zayıf
performansın tek nedeninin,
kullanan personelin (bu
durumda Suriye ya da BAE
ordu mensupları) eğitim ve
deneyimlerinin yetersizliği
olmadığı tespiti yapılabilir.
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tan, Rusya ve Fransa’dan yoğun askeri, teknik
ve mali destek almaktadır.
LUO, sahip olduğu bu geniş kapsamlı destek ile 2018 - 2019 döneminde UMH’ye karşı
sahada önemli askeri başarılar kazanmış, en son
Trablus kentini kuşatıp önemli stratejik yol ve
mevkileri denetim altına almıştır. 2 Ocak 2020
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya’ya asker gönderilmesine dair tezkereyi kabul
etmiştir. Şubat - Mart aylarında İdlib’deki durum ve Bahar Kalkanı Harekâtı nedeniyle Suriye gündemde ön plana çıkmıştır. Ancak Mart
ayı ortalarından itibaren Libya’da çatışmalar
giderek şiddetlenmeye başlamıştır.
Bu süreçte, açık kaynaklara yansıyan video,
fotoğraf ve bilgiler ışığında Trablus kuşatmasında yer alan LUO unsurlarının vurulduğu ve
bu bağlamda özellikle LUO ikmal hatlarının
vurulduğu görülmüştür. Türk makamları tarafından resmî bir açıklama ya da paylaşılan veri
bulunmamasına rağmen, bu taarruzlarda Bayraktar TB2 SİHA’ların çok yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür. Nitekim sosyal medyada,
LUO zırhlı araçları, mevzi ve hava savunma
sistemlerinin TB2’ler tarafından vurulduğunu
gösteren çok sayıda video ve fotoğraf yayılmıştır. Öte yandan, düşürülen ya da teknik arıza
nedeniyle düşen TB2’lere ait enkaz parçalarının
görüntüleri de propaganda maksatlı olarak LUO
tarafından yayımlanmıştır.
Trablus kenti çevresindeki kuşatmanın kırılması ile sonuçlanan bu yeni sürecin dönüm
noktalarından biri, Vatiyye Hava Üssü’nün
UMH tarafından ele geçirilmesidir. Üsse yönelik taarruz öncesi ve sırasında, LUO’ya BAE tarafından sağlanan Pantsir S1 tipi hava savunma
sistemlerinin TB2’ler tarafından vurulduğu görüntüler yayımlanmıştır. Bu görüntülerin bazılarında Pantsir S1’lerin radarlarının faal olduğu
görülmektedir.
Verilen kayıplara rağmen TB2 SİHA’ların
artan yoğunlukta kullanımı, sahadaki güç dengesini belirgin bir şekilde UMH lehine değiştirRapor No: 13

miş, LUO unsurlarının geri çekilmesine neden
olmuştur.50 Burada vurgulanması gereken bir
husus, Libya’nın modern askeri tarihte İHA ve
SİHA’ların en yoğun kullanıldığı çatışma sahalarından biri olduğudur. LUO’nun destekçisi
olan BAE ve Mısır, Çin yapımı Wing Loong tipi
SİHA’ları kullanmakta ve Hafter milislerine istihbarat ve hava taarruzu desteği sağlamaktadır.
Açık kaynaklara göre, BAE askerleri tarafından
kullanılan Wing Loong’lar, Libya’nın doğusundaki el-Hadim hava üssünde konuşlanmaktadır.51
Bu çatışma sürecinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı, TB2’lerin vurduğu Pantsir S1 hava
savunma sistemlerine ilişkindir. LUO’ya BAE
tarafından sağlanan Pantsir S1 alçak irtifa hava
savunma sistemleri, Alman MAN firması SX45
8x8 üretimi kamyon şasisine monteli modellerdir. Ancak açık kaynaklara yansıyan görüntülerde, Rus yapımı KAMAZ-6560 kamyon
şasisine monteli Pantsir’lerin de vurulduğu görülmektedir.52 Bunların, Rus ordu stoklarından
Wagner adlı özel askeri şirkete sağlanan sistemler olduğu değerlendirilmektedir. Wagner’in,
Rusya’nın Hafter’e desteği kapsamında LUO
ile birlikte çatışmalara katıldığı bilinmektedir.
Wagner şirketinin çalışanlarının büyük kısmı
Rus ordu ve istihbarat servisinde görev yapmış
ya da yapan personelden oluşmaktadır. Dolayısıyla, Wagner’in elindeki Pantsir sistemlerinin operatörlerinin faal ya da eski Rus ordusu
hava savunma sınıfı mensupları olması gerekir.
Bu değerlendirmeden hareketle, Pantsir hava
savunma sisteminin Türk SİHA’ları karşısında
gösterdiği zayıf performansın tek nedeninin,
kullanan personelin (bu durumda Suriye ya da
BAE ordu mensupları) eğitim ve deneyimlerinin yetersizliği olmadığı tespiti yapılabilir. Personel zafiyeti kuşku götürmez bir etken olmakla birlikte; SİHA’ların kullanım şekli, özellikle
elektronik harp ve insan istihbaratı ile birlikte
kullanılmaları, verilen kayıplara rağmen sürdürülebilir bir biçimde düşman hava savunmasına
ve dolayısıyla düşmanın konuş ve manevraları
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SİHA’lar, Libya İç Savaşı’nda
güç dengesini UMH lehine
belirgin şekilde değiştirmiş,
LUO’nun kayıpları ve
gerilemesi neticesinde
uluslararası alandaki
meşruiyeti ve desteğini
sürdürmesi zorlaşmıştır.

na ciddi zarar verilmesini sağlamıştır. Nitekim
SİHA’ların kara birlikleri ile eşgüdümlü kullanılmaları ve elde ettikleri başarıların da katkısıyla, Wagner unsurları Trablus çevresi ve Tarhuna’dan geri çekilmiştir.53
Sonuç olarak SİHA’lar, Libya İç Savaşı’nda güç dengesini UMH lehine belirgin şekilde
değiştirmiş, LUO’nun kayıpları ve gerilemesi
neticesinde uluslararası alandaki meşruiyeti ve
desteğini sürdürmesi zorlaşmıştır. UMH’nin
kazanımları, bilhassa Trablus kuşatmasının kırılması, psikolojik üstünlüğü elde etmesi ve savunmacı konumdan taarruzi duruma geçmesini
mümkün kılmıştır.54

2.4 Sistemlerin Kullanım Şekli
Bahar Kalkanı Harekâtı’nda, silahlı insansız hava araçları, topçu unsurları, hava kuvvetlerinin hassas güdümlü taarruz yeteneği ve
elektronik harbin eşgüdümlü kullanımı dikkat
çekmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, SİHA, topçu
unsurları ve hava kuvvetleri ile elektronik harbi
eşgüdümlü kullanarak kısa süre zarfından Suriye ordusuna ağır kayıplar verdirmiştir.
Havadan atılan güdümlü mühimmatlar ilk
kez Vietnam Savaşı’nda yaygın olarak kullanılmış olup 1991 Körfez Savaşı’ndan itibaren

ön plana çıkmışlardır. İnsansız hava araçları
da muharebe ortamında ilk kez Vietnam Savaşı’nda denenmiş olup, 1973 ve ardından 1982
Arap-İsrail Savaşları’nda önemli görevler üstlenmişlerdir.
Silahlandırılmış İHA’lar ise 2001’den bu
yana yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan elektronik harbin değişik form ve usulleri,
20’nci yüzyılın başından bu yana neredeyse tüm
savaş ve çatışmalarda kullanılmaktadır. Yani
başka bir ifadeyle Türkiye’nin harekâtta kullandığı, yukarıda sıralanan tüm bu sistemler ve
onların kullanımları yeni icatlar değildir. Ancak
harekâtta kullanım şekillerinin modern askeri
tarihte benzeri yoktur.
Bahar Kalkanı’nın belirgin özelliği, kara
birliklerinin bir manevra harbi icra etmemiş olması; hasmın önceden belirlenmiş ve anlık olarak tespit edilen unsurlarının havadan ve topçu
birlikleri ile etkili olarak vurulması, bu şekilde
elde edilen taktik sonuçların, stratejik seviyeye
tahvil edilmesidir.
Harekâtın icra edildiği bölge İdlib şehri ve
civarındaki bölge ile sınırlı olmuştur. Bu dar
coğrafi alanda yoğun TSK varlığı, Suriye rejim
ordusu ve ona bağlı milis güçleri, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve diğer muhalif unsurlar ile
Rus birlikleri bulunmaktadır. Ayrıca bölgeye
yönelik Suriye hava savunma sistemlerinin teşkil ettiği bir hava savunma tehdidi bulunmaktadır. Suriye ve Rus hava kuvvetlerine ait uçak
ve helikopterler ile bölge civarında faaliyette oldukları tahmin edilebilecek ABD ve İsrail hava
araçlarının varlığı söz konusudur. Dolayısıyla
Bahar Kalkanı harekât sahası, taktik resmin
anlık olarak değişebildiği, dost-düşman ayrımının son derece kritik olduğu, harekât sahası
istihbaratının gerçek zamanlı olarak üretilmesi,
dağıtılması ve kıymetlendirilmesi gerektiği zorlayıcı bir alan niteliğindedir.
İlaveten, tarafların askeri birlikleri ve araçlarının büyük kısmı meskûn mahallere çok
yakın mesafede ya da iç içe konumlanmış durumdadırlar. Pek çok durumda Suriye ordusuna
orsam.org.tr
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ait zırhlı araç ve topçu unsurlarının konutların
garajlarında ya da bahçelerinde kamufle edildikleri görülmüştür. Bu da pozitif hedef istihbaratının önemini artıran bir husustur. Olası bir
sivil kaybın neden olabileceği insani ve politik
sorumluluk ve uluslararası baskı, bu harekâtta
öncekilerden çok daha fazla olabilecektir.
27 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine gerçekleştirilmiş saldırıda Rusya’nın dahli
ve sorumluluğu bir yana, harekât süresince Rus
birlikleri ile karşı karşıya gelinmesi ya da bunlarla çatışmanın gerçekleşmesi gibi durumlar
kısa süre içinde iki ülke arasında diplomatik krize dönüşme riski taşımıştır. Bu da Türkiye’nin
Suriye’deki pozisyonunu etkileyebilecek bir gelişme olabilirdi. Bu nedenle de elde edilen hedef
istihbaratının ve yapılan atışların çok titiz bir biçimde plan ve icrası önem kazanmaktadır. Benzer şekilde Rusya’nın Türkiye üzerinde baskı
kurmak veya Suriye lehine kazanımlarını sınırlandırmak maksadıyla hava savunma sistemleri,
elektronik harp vb. yöntemlerle TSK unsurlarına yönelik girişimleri riski de mevcuttur.
Bu anılan hususlar, Bahar Kalkanı Harekâtı’ndaki başlıca sınırlandırıcı faktörlerdir.
Böyle bir ortamda Türkiye, manevra harbi yerine yüksek süratli ve yüksek isabetli bir atış gücü
ile hem Suriye rejimini 27 Şubat saldırısından
ve İdlib’e yönelik hamlesinden dolayı cezalandırmayı hem de İdlib ve çevresinin güvenliğini
sağlayarak siyasi sürecin devamlılığını sağlamayı hedeflemiştir.

2.4.1 İnsansız Hava Araçları
İnsansız hava araçlarının keşif, gözetleme
ve istihbarat toplama görevlerinde en önemli
özelliklerinden biri, hedef bölge üzerinde çok
uzun süre havada kalmalarıdır. 12, 18 saat ve
daha üzeri sürelerde havada kalabilen İHA’lar,
dönüşümlü olarak görev yaparak hedef bölge
üzerinde kesintisiz (persistent), gerçek zamanlı istihbarat toplanmasını sağlarlar. Böylelikle
taktik, operatif ya da stratejik seviye istihbarat,
Rapor No: 13

gerçek zamanlı olarak oluşturulmuş ve güncellenmiş olur.
Türkiye’nin İdlib ve Suriye’nin kuzeyindeki
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerinde havada sürekli İHA bulundurması normal ve beklenen bir uygulamadır.
Zira bu platformların topladıkları bilgi ve istihbarat, sahadaki birliklerin güvenlikleri ve olası risklerin erken tespiti açısından hayati önemi haizdir. Ancak Bahar Kalkanı Harekâtı’nda
Türkiye, İHA’ların bu standart kullanımını bir
adım daha öteye taşımış ve düzinelerce İHA’yı
İdlib ve civarını kapsayan hava sahasında sürekli havada tutmuştur. İHA ve SİHA’ların bu
şekilde kullanımının bir örneği daha yoktur.
Bu kadar dar bir bölgede bu kadar yüksek
sayıda görev yapan İHA’lar, üç ana görev üstlenmişlerdir. Bunlar şöyle özetlenebilir:
Birinci olarak, İHA’lar hava kuvvetlerine ait
savaş uçakları ve kara kuvvetlerine ait topçu
birliklerine hedef tespiti ve işaretlemesi yapmışlardır. Bu, İHA’ların en eski görevlerinden
biridir. İHA’ların taşıdığı elektro-optik kameralarda bulunan lazer işaretleyiciler, hedefin hassas bir şekilde koordinatlarını belirleyip, veri
bağı ile ilgili TSK unsuruna aktarabilmektedir.
Böylelikle, gerçek zamanlı olarak hedeflerin
büyük bir isabetle vurulmaları sağlanmaktadır.
Dolayısıyla İHA ve SİHA’lar bir çeşit topçu ileri gözetleyicisi olarak kullanılmıştır.
İkinci olarak, SİHA’lar, üzerlerinde taşıdıkları akıllı mühimmat ile çok hassas bir şekilde
hedeflere taarruz etmişlerdir. Anka-S ve Bayraktar TB2 tipi SİHA’lar, MAM-L ve MAM-C
tipi güdümlü bombalar ile Suriye ordusuna ait
tank, zırhlı araç, top ve ÇNRS, hava savunma
sistemleri ile mevzi, depo vb. sabit hedefleri
vurmuşlardır. Kullanılan mühimmatlar, küçük
hacimli olup yalnızca hedef üzerinde tahribat
yaratmaktadırlar. Bir tank ya da zırhlı aracı
tamamen imha etmeseler de yarattıkları hasar
nedeniyle savaş dışı kalmalarını sağlayabilmektedirler. Boyutlarından dolayı, asgari seviyede-

27

ki çevresel hasar etkisine neden oldukları için
ayrıca yerleşim yeri içi ve civarındaki hedeflere
karşı kullanım kolaylığı sağlamaktadırlar. Başka bir deyişle Bahar Kalkanı Harekâtı’nda, SİHA’lar bir çeşit “seyyar hava topçusu” olarak
kullanılmışlardır.
Üçüncü olarak ise İHA’lar, TSK’nın taktik,
operatif ve stratejik seviye keşif ve istihbarat
toplama süreçlerinin vazgeçilmez bir unsuru
olarak görev yapmışlardır. Bu kapsamda görüntü istihbaratı, elektronik istihbarat, hedef tespit

ve teşhisi ile taarruz sonrası hasar değerlendirme gibi görevlerde İHA’lar yoğun şekilde kullanılmışlardır.
Harekât sırasında SİHA’lar Suriye ordusuna
ait çok sayıda üst rütbeli subayın etkisiz hale
getirilmesinde rol oynamıştır. Suriye ordusuna
verdirilen bu kayıplar, sahadaki birliklerin manevra ve faaliyetlerini sınırlamış, rejim ve ona
bağlı milislerin eşgüdümünü bozmuştur. Bu
sonucun elde edilmesi, sahadaki insan istihbaratı kabiliyeti ile, elde edilen istihbaratın çok
orsam.org.tr
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yüksek süratli şekilde sonuç alıcı şekilde uygulanabilmesi ile mümkün olmuştur. Literatürde
“sensor-to-shooter” olarak geçen, hedefin tespit
edilmesinden etkisiz hale getirilmesine kadar
geçen sürenin kısaltılmasının faydası somut
şekilde görülmüştür. Fırsat hedeflerinin etkisiz
hale getirilmesinde gösterilen bu performans,
TSK’nın komuta – kontrol ve muhabere altyapısına yapmış olduğu yatırımın bir sonucudur.
Öte yandan harekât sırasında, İHA’ların
hava savunma sistemlerine karşı zafiyetleri de
ortaya çıkmıştır. Her ne kadar Suriye ordusuna
ait Pantsir gibi görece gelişmiş alçak irtifa hava
savunma sistemlerinden bazıları imha edilmişse
de, Türkiye de bir miktar TB2 ve Anka-S İHA
kaybı yaşamıştır. Hava savunma erken ihbar ve
komuta – kontrol ağı daha kuvvetli, personelinin eğitim ve silah sistemlerinin harbe hazırlık
seviyesi daha yüksek bir hasma karşı İHA’ların
çok daha yüksek kayıplar yaşayabileceği vurgulanmalıdır. İHA’ların bu zafiyeti, görece düşük
hız ve manevra kabiliyetleri ile faydalı yük taşıma kapasitelerinin sınırlı oluşundan kaynaklanmaktadır. Hava savunma sistemlerine karşı
kendini koruma ve elektronik harp sistemleri ile
donatılmaları durumunda ağırlık ve boyutları
büyüyecektir.

2.4.2 Elektronik Harp
Düşman hava savunma tehdidinin yoğun olduğu böylesine dar bir alanda gösterilen başarıda şüphesiz en önemli pay, İHA / SİHA, topçu ve hava kuvvetleri taarruzlarının elektronik
harp ile eşgüdümlü kullanımına aittir. Doğal
olarak, bu konuda uygulanan yöntem ve taktikler ile sistem ve vasıtalara dair detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ancak Suriye ordusuna verdirilen kayıplar; sahadaki Rus varlığı, imha edilen
hedeflerin (hava savunma sistemleri gibi) nitelik ve nicelikleri göz önüne alındığında, hava ve
topçu taarruzlarının elektronik harp ile birlikte,
bir bütün olarak icra edildiği sonucuna varmak
mümkündür.
Rapor No: 13

SİHA’larla birlikte kol uçuşu
yapan muharip uçaklar,
böyle bir organizmada,
mızrağın uzu görevi
göreceklerdir. Bu sistemin
başarılı bir şekilde kurulması
ve düşman elektronik harp,
hava savunma sistemi ve
siber harp gibi tehditlerine
rağmen sürdürülebilmesinin
sağlayacağı fark yaratıcı etki,
mikro ölçekte Bahar Kalkanı
Harekâtı’nda görülmüştür.

Elektronik harp, yalnızca hasmın elektromanyetik spektrumdan faydalanmasını engellemek
için yapılan elektromanyetik neşriyattan ibaret
değildir. Aynı zamanda düşmanın da kendi imkân ve kabiliyetlerimizi tespit ve teşhis etmesini engellemek için salım kontrolü (Emmission
Control – EMCON) uygulanmasını gerektirir.
Aksi takdirde stratejik önemi haiz Koral ve REDET gibi sistemlerin çalışma usul ve prensipleri, performansları düşman tarafından tespit edilmiş olur. Bu bakımdan elektronik harbin sonuç
alıcı şekilde uygulanmasında, yalnızca diğer taarruzi unsurlarla eşgüdüm değil, aynı zamanda
yüksek seviye bir plan ve icra disiplini de önem
taşımaktadır.
Bahar Kalkanı Harekâtı’nda dikkat çeken bir
diğer husus, sahadaki unsurlar arasında sergilenen gerçek zamanlı veri paylaşımı kabiliyetidir.
Harekât sahasındaki piyadeden ana muharebe
tankına, savaş gemisinden nakliye uçağına tüm
unsurlar, taşıdıkları veri iletişim sistemleri ile
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aynı organizmanın farklı bileşenleri; aynı vücudun farklı organları gibi hareket etmek durumundadır. Böyle bir kabiliyet, tüm dost ve
müttefik unsurları aynı anda birer sensör haline
getirmekte; toplanan bilginin gerçek zamanlı
olarak işlenip paylaşılmasıyla da etkin vurucu
gücün istenen zamanda ve istenen yerde odaklanmasını mümkün kılmaktadır. SİHA’larla birlikte kol uçuşu yapan muharip uçaklar, böyle bir
organizmada, mızrağın uzu görevi göreceklerdir. Bu sistemin başarılı bir şekilde kurulması
ve düşman elektronik harp, hava savunma sistemi ve siber harp gibi tehditlerine rağmen sürdürülebilmesinin sağlayacağı fark yaratıcı etki,
mikro ölçekte Bahar Kalkanı Harekâtı’nda görülmüştür.
Hatırlatmak gerekir ki muharebe sahasının
dinamik koşulları, yalnızca belli görevler için
tasarlanmış platformların sınırlarını ve kapasitelerini aşmaktadır. Hemen hemen tüm sistem
ve platformlar, farklı görevlere uyarlanabilir
nitelikte olmak durumundadır. Muharip uçaklar
için bu, uçuş sırasında havadan havaya muharebe, yer hedeflerine taarruz, keşif – istihbarat
gibi farklı niteliklerde görevler arasında, anlık
olarak değişim yapabilme yeteneği anlamına
gelmektedir. Bir yer hedefine taarruz görevi için
havalanan bir uçağın, aynı zamanda üzerinde
taşıdığı sensörler ile topladığı istihbaratı gerçek
zamanlı olarak diğer dost unsurlarla paylaşabilmesi gerekebilecektir. Bu bakımdan SİHA,
elektronik harp ya da muharip uçak gibi platformların, harekâtın gidişat ve koşullarına göre
ensek biçimde farklı rollere uyarlanabilmeleri,
bir güç çarpanı etkisi gösterecektir.

2.4.3 Ateş Destek Vasıtaları
Bahar Kalkanı Harekâtı’nda SİHA’lar kadar
topçu birliklerinin de etkili bir şekilde kullanıldığı, elde edilen hedef istihbaratının süratli şekilde ateş destek vasıtalarına iletildiği ve
böylelikle fırsat hedeflerinin bertaraf edilebildiği görülmüştür. Suriye ordusunun mekanize

unsurlarına karşı ateş baskısı oluşturmak ve
Suriye topçusuna karşı batarya ateşi açmak için
namlulu ve namlusuz (ÇNRS) topçu yoğun olarak kullanılmıştır. Topçunun SİHA’larla yoğun
eşgüdüm içinde, süratli ve sonuç alıcı şekilde
kullanımının ADOP-2000 ile mümkün olduğu
söylenebilir. Hedef istihbaratı ve çevre koşulları
bilgilerinin yüksek süratli şekilde paylaşılması
ve otomasyon mantığı içinde hedefin hızla ateş
altına alınması bu sayede mümkün olmuştur.
Ancak öte yandan vurgulamak gerekir ki
Türk Kara Kuvvetleri topçu birlikleri, gösterilen tüm bu yüksek performans ve kabiliyete
rağmen hala güdümlü topçu mermi ve roket kabiliyetinden yoksundur. Topçu, özellikle terörle mücadele gibi harekâtlarda anlık ve yüksek

Türk Hava Kuvvetleri,
yaklaşık 40 yıldır terörle
mücadele kapsamında iç
güvenlik harekâtı ve sınır
ötesi harekâtlarda yoğun
deneyim biriktirmiştir.
Bu kapsamda yakın hava
desteği ile yer hedeflerine
hassas güdümlü mühimmat
kullanımı ile taarruz
konularında kayda değer
bir altyapıya sahiptir. Bahar
Kalkanı Harekâtı’nda bu
deneyim, hava savunma
sistemlerine sahip hasma
karşı, menzil dışından
(stand-off) başarıyla
kullanılmıştır.

orsam.org.tr
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isabetli ateş desteği sağlaması nedeniyle hayati
önemi haizdir. Bu kabiliyet, bilhassa meskûn
mahale yaklaşan asimetrik harp sahasında daha
da önem taşımaktadır. Güdümlü topçu mühimmatı, hızlı ve yüksek isabetli ateş desteği ile
muharebe sahasında fark yaratmaktadır. Ancak
Türkiye’nin elindeki yegâne güdümlü topçu
mühimmatı, INS/GPS güdümlü topçu roketleridir. Bunların da etkinliği, yoğun GPS karıştırması uygulanması muhtemel muharebe sahasında büyük soru işaretidir. Top mermisi ve topçu
roketleri için yaygın tercih edilen lazer güdümü
ve hatta gelişen teknoloji ile lazerin yanına farklı güdüm kiplerinin eklenmesinde büyük fayda
görülmektedir.

Hava Kuvvetleri

mı ile taarruz konularında kayda değer bir altyapıya sahiptir. Bahar Kalkanı Harekâtı’nda bu
deneyim, hava savunma sistemlerine sahip hasma karşı, menzil dışından (stand-off) başarıyla
kullanılmıştır. Dahası, Suriye Hava Kuvvetlerine ait iki Su-24 ve bir L-39 savaş uçağının uzun
mesafeden vurulması örneklerinde görüldüğü
üzere, havadan erken ihbar ve kontrol (HEİK)
uçaklarının koordinasyonu ve tanker uçakların
desteğinde, harekât sahasında hava hâkimiyetinin tesisi, menzil dışından denetimi ve yerdeki dost unsurlara etkili hava koruma şemsiyesi
sağlama yeteneğine de sahiptir. E-7T HEİK ile
diğer elektronik harp unsurları ile eşgüdümlü
yürütülen bu hava hâkimiyeti kurma ve koruma
faaliyeti ile NATO içinde bir elin parmaklarını
geçmeyen sayıda ülkenin sahip olduğu bir yetenek sergilenmiştir.

Türk Hava Kuvvetleri, yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele kapsamında iç güvenlik harekâtı
ve sınır ötesi harekâtlarda yoğun deneyim biriktirmiştir. Bu kapsamda yakın hava desteği ile yer
hedeflerine hassas güdümlü mühimmat kullanı-

İdlib’de SİHA’ların yoğun bir şekilde kullanılması savaş alanındaki ekonomi açısından da
katlanılabilir bir maliyet sunmaktadır. Çünkü
bir SİHA ile savaş jeti arasında oldukça yüksek
maliyet farkı bulunmaktadır. Bir savaş uçağının

Tablo 4. KH’de HvKK tarafından imha edilen hava savunma sistemleri ve düşürülen uçaklar55

Vurulan Platform

Tipi

Tarih

1 x Buk (SA-17 “Grizzly”)

Hava savunma sistemi

27 Şubat 2020

1 x Pantsir S1 (SA-22 “Greyhound”)

Hava savunma sistemi

27 Şubat 2020

2 x Buk (SA-17 “Grizzly”)

Hava savunma sistemi

1 Mart 2020

1 x Pantsir S1 (SA-22 “Greyhound”)

Hava savunma sistemi

1 Mart 2020

2 x Su-24 (“Fencer”)

Savaş uçağı

1 Mart 2020

1 x Pantsir S1 (SA-22 “Greyhound”)

Hava savunma sistemi

2 Mart 2020

1 x L-39 Albatross

Savaş uçağı

3 Mart 2020
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kaybetmeniz durumunda birim maliyeti ortalama 100 milyon dolarken; uçağa yaptığınız modernizasyon ve işletim maliyetleri, pilot yetiştirmek için harcadığı kaynakları da dikkate aldığınızda kat be kat artmaktadır. Türkiye, kaybettiği

her İHA/SİHA’yı yenisi ile telafi edebilecek bir
savunma sanayii kapasitesine sahip olması sebebiyle İdlib’ üzerinde rahat ve esnek bir şekilde İHA/SİHA uçuşu gerçekleştirebilmiştir.

Tablo 5. HvKK’nin kaybettiği İHA/SİHA Listesi56

Vurulan Sistem

Tarih

Yer

Vuran Sistem

Anka-S

25 Şubat 2020

İdlib

Pantsir-S1

Anka-S

29 Şubat 2020

İdlib

Pantsir-S1

Anka-S

29 Şubat 2020

İdlib

Pantsir-S1

Anka-S

1 Mart 2020

Serakib

MANPADS1

Bayraktar TB2

2 Mart 2020

İdlib

---

Anka-S

3 Mart 2020

Serakib

MANPADS

Bayraktar TB2

3 Mart 2020

İdlib

---

Anka-S

4 Mart 2020

İdlib

---

Manpads: İng. Man Portable Air Defence System: Omuzdan Ateşlenen Uçaksavar Füze Sistemi.

1

Değerlendirmeler
TSK’nın İdlib’deki muharip, Libya’da ise
danışmanlık rolüne ilişkin değerlendirmeler
aşağıdaki gibidir:
• Hem İdlib hem de Libya’daki rolleri farklı
olmasına rağmen Türkiye’nin son dönemde
geliştirmiş olduğu ET/ED sistemleri, topçu
unsurları ve SİHA koordinasyonunda gerçekleştirdiği taktik seviyedeki operasyonlar ile sahada hızlı bir şekilde sonuç alınabildiği görülmüştür.
• İdlib’de Türk askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, Türk Hava
Kuvvetleri’nin envanterindeki savaş uçakları ile bir hava harekâtı gerçekleştirmesi
beklenirken, farklı cephelerde İHA’lar ile
hava harekâtı gerçekleştirmesi düşman

•

•

•

unsurlar nezdinde psikolojik bir şok etkisi
yaratmıştır.
Hem alçak irtifa hem de orta irtifada etkili
hava savunma sistemlerinin taktik sınıftaki
İHA’lar ile vurulması geleceğin savaş alanında radar ve elektronik harp sistemlerinin
geliştirilmesini sağlayacaktır.
Harekât esnasında düşman kuvvetlerin muharip unsurlarını hedef almakla birlikte üs
ve depolarının da hedef alınması, harekâtın
sadece taktik amaçlarla değil düşman unsurların tekrardan tertiplenmesini engelleme açısından da stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
Düşman unsurlarının hava savunma sistemlerinin hedef alınması, Rusya’nın koruması olmadan Suriye uçaklarının uçamayaorsam.org.tr
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cağını göstermiştir. Türk uçaklarının İdlib
hava sahası içine birkaç dakikalık giriş-çıkış yaparak rejime ait hava unsurlarını etkisiz hale getirmesi, bundan sonraki süreçte
de benzer bir durumla karşılaşıldığında rejim uçaklarının kolay bir şekilde vurulabileceğini göstermiştir. Bu yüzden, rejimin
yaşadığı kayıplar nedeniyle bölgeye yeni
sistemler konuşlandırabileceği tahmin edilmektedir. Fakat böyle bir durumda da İsrail hattının zayıf kalma riski oluşacaktır.
Bu muhtemel sonuç ise zaman İsrail Hava
Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarla hedef alınan İran destekli Şii milislerin işine gelmeyecektir.
•

•

Türkiye’nin çatışma bölgesine yakın oluşu
ve arada herhangi bir askeri engel bulunmadan karadan birliklerine her türlü lojistik
desteği verebilecek güçte olması Fırat Kalkanı’ndan Bahar Kalkanı Harekâtı’na kadar icra ettiği askeri operasyonlarda taktik
ve operatif düzeyde büyük başarılar göstermiştir.
TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan itibaren,
Soğuk Savaş sonrası dönemde kuvvet eksenli dönüşümde yaşanan değişiklikler ve
geleceğin savaş alanına doğru hızla ilerlenirken bölük, tabur, alay ve tugay seviyesinde önemli bir tecrübe elde etmiştir.

•

Kasım 2015’teki uçak krizinin ardından
Rusya, sahada S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırarak Türkiye’ye Suriye hava sahasını tamamen kapatmıştır.
Ancak İdlib’deki Bahar Kalkanı Harekâtı
ile Türkiye bunu F-16 ve F-4E gibi savaş
uçaklarını kullanmadan da taktik düzeyde
yüksek kapasiteye sahip Bayraktar TB2 ve
ANKA-S ile aşabileceğini göstermiştir.

•

İdlib gibi dar bir alanda yoğunlaşan mücadeleye bakıldığında, sahada bulunan birlik
çeşitliliği ve personel sayısı taktik-operatif
düzeyde bir mücadele yaşanırken, sonuçları itibarıyla stratejik bir savaş alanından
bahsedilebilir. Bu da kullanılan enstrü-

Rapor No: 13

manlarını ve araçlarını değiştirici bir etki
yaratmıştır. TSK, sahip olduğu disiplin ve
kurmay zekâsı ile İdlib’deki süreçte farklı
bir senaryo geliştirerek, taktik düzeydeki
silahlı ve keşif amaçlı İHA’larını dar ve yoğun bir savaş alanında terörle mücadele harekâtında başvurduğu yöntemlerden farklı
bir şekilde kullanarak önemli bir başarı sergilemiştir.
•

İdlib sınırları içerisinde gerçekleşen
BKH’de farklı kuvvet komutanlıklarına ait
ateş destek vasıtalarının düşman unsurlarını etkisiz hale getirmesi BKH’yi müşterek
bir harekat yapmaktadır.

•

Ateş destek vasıtalarının sınır hattında ve
sınıra yakın yerlerde konuşlanmış olması,
hem ikmal hattının kesintisiz olmasını hem
de konuşlanan birliklerin güvenliğini en üst
seviyeye taşımıştır. Bu ise TSK’nın sahip
olduğu ateş gücünün menziline ve vuruş
hassasiyetine olan güvenini göstermiştir.

•

Sahada farklı askeri birliklerinden yapılan
intikaller ile muharebe sahasına gerekli
kuvvet yığınağının gerçekleştirilmesi ve
nihai hedefin gerçekleştirilmesi için bu birliklerin sahip olunan ateş gücünün en etkin
şekilde kullanıldığı görülmüştür.

•

Savaşın değişen karakterinde sahada verilen mücadelenin diğer yandan medya alanında da verilmesidir. Hem geleneksel hem
de yeni nesil medya araçlarında yürütülen
yoğun propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri dikkat çekmektedir. Bu noktada
Rusların Sputnik üzerinden Türkiye’ye yönelik geliştirdiği söylemler dikkat çekmiştir. Ancak Türkiye’nin karşı söylem geliştirme ve sahadan hızlı bir şekilde görüntüleri hem ulusal hem de uluslararası basına
yansıtması Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan bu
yana artan bir kapasiteyi göstermektedir.
Türkiye’nin akıllı mühimmatlarla gerçekleştirdiği harekatlarda sivillerin varlığına
dikkat göstermesi ve bu kapsamda ikincil
hasarı dikkate alması ve vuruş anlarının
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medya ile paylaşılması oldukça önemlidir.
•

Türkiye’nin İdlib sahasında kazanmış olduğu harekât tecrübesi, günün sonunda sadece kendisine fayda sağlayan bir gelişme
değildir. 1952 yılından beri parçası olduğu
NATO nezdindeki katkıları dikkate alındığında ittifaka üye ülkeler arasında tecrübesini çok ileriye taşımıştır.

•

TSK, Bahar Kalkanı Harekâtı esnasında
uyguladığı harekât konseptini (concept of
operations) konvansiyonel bir savaş alanında insansız hava araçlarını gelişmiş hava
savunma sistemlerine karşı KORAL ve
MİLKAR gibi elektronik harp unsurları ile
birlikte kullanarak dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

•

İdlib’de gerçekleşen BKH’de olduğu gibi
dar bir alanda farklı kuvvetlerin iştirak ettiği bir muharebe sahasında da komuta-kontrol mekanizmalarının gelişmiş olmasının
önemi bir kez daha görülmüştür.

•

•

•

Hava kuvvetlerinin, SİHAların ve topçu
unsurlarının, elektronik istihbarat ve görüntü istihbaratı ile desteklendiği durumda,
düşman mekanize birlikleri ve topçu unsurları üzerinde büyük üstünlük kurulabildiği;
özellikle tank ve zırhlı araçların SİHA’lara
karşı savunmasız kalabileceği görülmüştür.
Hava savunma sistemleri ve muharip uçakların sağladığı hava şemsiyesi altında görev yapan SİHA’ların, elektronik harp ile
desteklenmesi ile hızlı ve etkili bir taarruz
yürütülebilmiştir.
Savaş alanında uygulamaya konulan yeni
konseptlerin kalıcı hale gelebilmesi personel, eğitim ve teçhizat düzeyinde bir geri
beslemeye de ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca,
sahada silah ve teçhizat noktasında yaşanan kayıpların ve eksikliklerin şu aşamada
yaşanıyor olması bir sorun olarak görülmemelidir. İlerleyen süreçte, daha karmaşık
bir harekât sahasına adım atıldığındaki karşılaşılacak sorunların üstesinden gelmek
için mevcut aşamada kullanıcı durumunda-

ki TSK mensuplarının üretici durumundaki
Türk savunma sanayii çalışanlarına yönelik
bildirimleri geleceğe yönelik oldukça değerli katkılar sağlayacaktır.
•

İHA’lar işaretleme yaparak F-4 ve F-16’lar
fırlattığı güdümlü füze ve bombalar için
keşif görevi üstlenirken, kimi yerlerde ise
doğrudan İHA’ların muharip rol üstlendiği
görülmüştür.

•

Suriye Ordusuna mensup çok sayıda üst
rütbeli komutanın SİHA saldırıları ile etkisiz hale getirilmesiyle, sahadaki insan istihbaratı ile SİHA’ların eşgüdümü ve karar
alma mekanizmasının sürati bu başarıları
sağlamıştır. Yüksek öneme sahip hedeflerin konum ve hareketlerinin tespiti, takibi
ve imha edilmesi, insan istihbaratı, elektronik istihbarat ve taarruzi gücün birbirine
eklemlenmesinin sonuç alıcı etkisi burada
görülmüştür.

•

Rejim güçlerinin, Rusya Federasyonu’nun
hem muharip hem de lojistik seviyelerde
desteği olmadan herhangi bir çatışmaya girebilecek ve mevcut çatışmaları da sürdürebilecek durumda olmadığı görülmüştür.

•

Tarafların doğrudan muharip olarak yer almadıkları ama danışmanlık hizmeti sağladıkları savaşlarda lojistik desteğin ve savaş
alanında yakınlığın önemi hem Suriye hem
de Libya örneklerinde görülmüştür.

•

Türkiye’nin bir önceki savaş alanından
kazandığı tecrübeleri bir sonraki savaş
alanına taşıması her geçen gün güçlenerek
artmaktadır. 15 Temmuz 2016’da yaşanan
Fethullahçı Darbe Girişimi öncesinde, ordunun dönüşümü ve modernizasyonu ile
ilgili birimlerde görev yapmış FETÖ mensubu personeller eliyle yavaşlatılan ve engellenen bu kabiliyetler artık normal şekilde ilerlemekte ve sonuçlarını olumlu bir
şekilde sahada göstermektedir. Bahsi geçen
bu birimlerin FETÖ’cü kadrolardan temizlenmesi, TSK’yı muharebe sahasında gün
geçtikçe yukarılara taşımaktadır.
orsam.org.tr

34

Türkiye’nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri

Dipnotlar
1

https://www.Wsj.Com/Articles/The-World-Must-Stop-Assad-1536614148
28.03.2020)

2

https://www.Bloomberg.Com/News/Articles/2019-12-12/Russia-S-Only-Aircraft-CarrierStricken-By-Fire-İn-Latest-Mishap (Erişim Tarihi: 21.03.2020)

3

Kutluhan Görücü, “İdlib’e Farklı Bakmak: Sünni Nüfus Eritiliyor”, Suriye Gündemi (Erişim
Tarihi: 01.04.2020) http://www.Suriyegundemi.Com/2020/02/04/İdlibe-Farkli-Bakmak-SunniNufus-Eritiliyor/

4

Ben Barry, (2017), Learning Under Fire: Military Adaptation, Adelphi Series, Vol. 56 Issue:
461, S. 111-112

5

Geleceğin Muharebe Sahası, (1991), Kara Harp Okulu: Bilgi Toplama Ve Yayım Merkezi
Yayınları, S. 9

6

Mehmet Tanju Akad, 2011, Modern Savaşın Temel Kavramları, Kitap Yayınevi: İstanbul, S. 51

7

“Son Dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a Çağrı: Sen De Kapılarını Aç”,
Milliyet, 08.03.2020: https://www.Milliyet.Com.Tr/Siyaset/Son-Dakika-CumhurbaskaniErdogandan-Yunanistana-Cagri-Sen-De-Kapilarini-Ac-6161126

8

İbrahim Sünnetçi, “Türkiye’de Hizmetteki İHA Sistemlerine Bir Bakış-2”, Savunma Ve
Havacılık, No: 170, S.85

9

“Anka-S’de İlk Sipariş Başarıyla Tamamlandı”, Anadolu Ajansı, 11.01.2019, https://www.
Aa.Com.Tr/Tr/Turkiye/Anka-Sde-İlk-Siparis-Basariyla-Tamamlandi/1361875

10

İbrahim Sünnetçi, “Türkiye’de Hizmetteki İHA Sistemlerine Bir Bakış-2”, Savunma Ve
Havacılık, No: 170, S.85

11

Bayraktar Tb2, Baykar Savunma, https://www.Baykarsavunma.Com/İha-15.Html

12

“Bayraktar Tb2’ye İlk İhracat Sözleşmesi”, C4defence, 14.03.2018, https://www.C4defence.
Com/Arsiv/Bayraktar-Tb2-Ye-İlk-İhracat-Sozlesmesi/5882/1

13

Ahmet Alemdar, “Ukrayna’ya İhraç Edilen Bayraktar Tb2 Siha’lar Kabul Testlerini Başarıyla
Tamamladı”, Defenceturk, 09.11.2019, https://www.Defenceturk.Net/Ukraynaya-İhrac-EdilenBayraktar-Tb2-Sihalar-Kabul-Testlerini-Basariyla-Tamamladi

14

“Chapter Four: Europe”, The Military Balance 2020, International Institute for Strategic Studies,
2020, S.154

15

“T-155 Fırtına”, Asfat, https://www.Asfat.Com.Tr/T-155-K-M-Obus-Firtina/

16

“Poyraz Mühimmat Aracı”, Asfat, https://www.Asfat.Com.Tr/Poyraz/

17

“122 Mm Çok Namlulu Roketatar Sistemi”, Roketsan, https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/T122-Cnra-122-Mm-Cok-Namlulu-Roketatar-Sistemi/

Rapor No: 13

(Erişim

Tarihi:

35

18

Sıtkı Egeli, «Türkiye Nin Balistik Füze Programı», Ortadoğu Analiz Ekim 2013, Cilt 5, Sayı 58,
S.31

19

“Trg-300 Kaplan Füzesi”, Roketsan, https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/Trg-300-KaplanFuzesi/

20

Ayşe Böcüoğlu Bodur, “Bakan Varank Uzman Mühendisleri ‘Sıcak Bölge’ye Taşıdı”, Anadolu
Ajansı,
02.03.2020,
https://www.Aa.Com.Tr/Tr/Bahar-Kalkani-Harekati/Bakan-VarankUzman-Muhendisleri-Sicak-Bolgeye-Tasidi/1751650

21

“Türkiye’nin Dengeleri Değiştiren ‘Akıllı’ Güçleri”, Trt Haber, 05.03.2020, https://www.
Trthaber.Com/Haber/Gundem/Turkiyenin-Dengeleri-Degistiren-Akilli-Gucleri-464984.Html

22

Soj: Stand Off Jammer: Uzak Mesafeden, Menzil Dışından Elektronik Karıştırma Faaliyetinin
Genel Adı.

23

“Kara Konuşlu Uzaktan Elektronik Destek (Ed) / Elektronik Taarruz (Et) Kabiliyeti Kazanımı
Projesi”, Savunma Sanayii Başkanlığı, https://www.Ssb.Gov.Tr/Website/Contentlist.
Aspx?Pageıd=1082&Langıd=1

24

Arda Mevlütoğlu, “Suriye Göklerinde Elektromanyetik Saklambaç: Koral S-400’e Karşı”,
Siyah Gri Beyaz, 28.02.2016, https://www.Siyahgribeyaz.Com/2016/02/Suriye-GoklerindeElektromanyetik.html

25

Redet, Aselsan, https://www.Aselsan.Com.Tr/Redet_Radar_Edet_Sistemi_7227.Pdf

26

“Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (Redet-II) Projesi Kapsamında Radar Elektronik
Destek Sistemi Teslimatı Tamamlandı”, Savunma Sanayii Başkanlığı, 09.11.2019, https://www.
Ssb.Gov.Tr/Website/Contentlist.Aspx?Pageıd=2213&Langıd=1

27

“World Air Forces
Download?Ac=66025

28

Arda Mevlütoğlu, “Türk Phantom’ları”, Siyah Gri Beyaz, 25.03.2015, https://www.
Siyahgribeyaz.Com/2015/03/Turk-Phantomlar.Html

29

Cem Doğut, “Türk Hava Kuvvetleri`Nde F/Rf-4e Phantom Iı”, Defence Turkey, Sayı 98, https://
www.Defenceturkey.Com/Tr/İcerik/Turk-Hava-Kuvvetleri-Nde-F-Rf-4e-Phantom-İi-3914

30

Türkiye’nin Hava Savunma Sistemi İhtiyacı Ve S-400 Alımı İle İlgili Olarak Bkz: Arda
Mevlütoğlu, Sertaç Canalp Korkmaz, “Türkiye’nin Hava Savunma Şemsiyesi Ve S-400”, Orsam,
12.09.2017, https://Orsam.Org.Tr/Tr/Turkiye-Nin-Hava-Savunma-Semsiyesi-Ve-S-400/

31

Sıtkı Egeli, «The Fighter Jet That Could Break Us-Turkey Defense Relations”, Middle East
Institute, 26.06.2018, https://www.Mei.Edu/Publications/Fighter-Jet-Could-Break-Us-TurkeyDefense-Relations

32

Türkiye’nin S-400 Alımı Ve F-35 Projesinden Çıkarılmasının Etkileri İle İlgili Olarak Bkz: Arın
Demir, «Arda Mevlütoğlu: Türkiye’nin Şu Ana Kadar Askeri Alanda Geliştirdiği Endüstriyel,
Siyasi, Teknolojik İlişkilerin S-400 Alımından Dolayı Radikal Bir Şekilde Değişme Olasılığı

2020”,

Flight

International,

https://www.Flightglobal.Com/

orsam.org.tr

36

Türkiye’nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri

Bulunuyor», Daktilo1984, 03.05.2020, https://Daktilo1984.Com/Roportajlar/Arda-MevlutogluTurkiyenin-Su-Ana-Kadar-Askeri-Alanda-Gelistirdigi-Endustriyel-Siyasi-Teknolojikİliskilerin-S-400-Alimindan-Dolayi-Radikal-Bir-Sekilde-Degisme-Olasiligi-Bulunuyor/
33

“Hassas Güdüm Kiti (Hgk)”, Tübitak Sage, http://www.Sage.Tubitak.Gov.Tr/Tr/Urunler/
Hassas-Gudum-Kiti-Hgk

34

“Hgk”, Aselsan, https://www.Aselsan.Com.Tr/Hgk_Hassas_Gudum_Kiti_6323.Pdf

35

“Kanatlı Güdüm Kiti”, Tübitak Sage, http://www.Sage.Tubitak.Gov.Tr/Tr/Urunler/KanatliGudum-Kiti-Kgk

36

“Kanatlı Güdüm Kiti”, Aselsan, https://www.Aselsan.Com.Tr/5beca2f6-02db-45c8-A295A3cb623a6bc5.Pdf

37

“Teber Lazer Güdüm Kiti”, Roketsan, https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/Teber-LazerGudum-Kiti

38

“Teber Güdüm Kiti’nde Teslimat Başlıyor”, Trt Haber, 04.07.2018, https://www.Trthaber.Com/
Haber/Bilim-Teknoloji/Teber-Gudum-Kitinde-Teslimat-Basliyor-373421.Html

39

“Aselsan’ın Lgk-84 Kitleri Gün Sayıyor”, C4defence, 11.03.2018, https://C4defence.Com/
Gundem/Aselsanin-Lgk-84-Kitleri-Gun-Sayiyor/5856/1

40

“Mam-L Mini Akıllı Mühimmat”, Roketsan, https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/Mam-LMini-Akilli-Muhimmat/

41

“Mam-C Mini Akıllı Mühimmat”, Roketsan, https://www.Roketsan.Com.Tr/Urun/Mam-CMini-Akilli-Muhimmat/

42

“Milli Üretim Bozok, Göreve SİHA’larla Hazırlanıyor”, TRT Haber, 02.11.2018, https://
www.Trthaber.Com/Haber/Bilim-Teknoloji/Milli-Uretim-Bozok-Goreve-SihalarlaHazirlaniyor-392174.Html

43

“Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (Som)”, TÜBİTAK SAGE, http://www.Sage.Tubitak.
Gov.Tr/Tr/Urunler/Satha-Atilan-Orta-Menzilli-Muhimmat-Som

44

“Kement Projesi Tamamlandı”, Meteksan Savunma, 16.04.2019, https://Meteksan.Com/Tr/
Haberler/Kement-Projesi-Tamamlandi

45

“Som-J Seyir Füzesi F-35 Entegrasyonu”, Savunma Sanayii Başkanlığı, https://www.Ssb.Gov.
Tr/Website/Contentlist.Aspx?Pageıd=383&Langıd=1

46

Fatih Mehmet Küçük, «Türk Silahlı Kuvvetleri ve Esed Rejimi Uzun Erimli Saldırı Ve Savunma
Kabiliyeti”, Defenceturk, 13.02.2020, https://www.Defenceturk.Net/Turk-Silahli-KuvvetleriVe-Esed-Rejimi-Uzun-Erimli-Saldiri-Ve-Savunma-Kabiliyeti

47

“TSK’dan ‘Bilgi Otoyolları’”, Hürriyet, 23.06.2000, https://www.Hurriyet.Com.Tr/Gundem/
Tskdan-Bilgi-Otoyollari-39163291

48

“Adop-2000”,

Rapor No: 13

Aselsan,

https://www.Aselsan.Com.Tr/Tr/Cozumlerimiz/Komuta-Kontrol-

37

Haberlesme-Ve-Bilgisayar-C4i-Sistemleri/Ates-Destek-Komuta-Kontrol-Sistemleri/
Adop2000
49

“Batarya Ateş İdare Sistemi”, Aselsan, https://www.Aselsan.Com.Tr/Tr/Cozumlerimiz/
Komuta-Kontrol-Haberlesme-Ve-Bilgisayar-C4i-Sistemleri/Ates-Destek-Komuta-KontrolSistemleri/Batarya-Ates-İdare-Sistemi

50

Alex Gatopoulos, “’Largest Drone War İn The World’: How Airpower Saved Tripoli”, El Cezire,
28.05.2020,
https://www.Aljazeera.Com/News/2020/05/Libya-Battle-Sky-Air-SuperiorityChanged-War-200527135230131.Html

51

Dylan Nicholson, “Foreign Drones Turning The Tide İn Libya”, Defence Connect, 04.06.2020,
https://www.Defenceconnect.Com.Au/Strike-Air-Combat/6218-Foreign-Drones-TurningThe-Tide-İn-Libya

52

Aishwarya Rakesh, “Are Haftar Army’s Pantsir Missile Systems Supplied Only By Uae?”,
22.05.2020,
https://www.Defenseworld.Net/News/27041/Are_Haftar_Army___S_Pantsir_
Missile_Systems_Supplied_Only_By_Uae_

53

Ahmet Alemdar, “Rus Paralı Asker Grubu Wagner Tarhuna’dan Geri Çekildi”, 22.05.2020,
https://www.Defenceturk.Net/Rus-Parali-Asker-Grubu-Wagner-Tarhunadan-Geri-Cekildi

54

Seth Frantzman, “A Secretive Proxy Drone War Just Exploded İn Libya”, The Jerusalem
Post, 20.05.2020, https://www.Jpost.Com/Middle-East/A-Secretive-Proxy-Drone-War-JustExploded-İn-Libya-628600

55

Açık kaynaklardan ve Airforces Monthly’den derlenmiştir..

56

Düşürülen Siha Bilgileri Airforces Monthly Dergisinin Nisan 2020 ve Mayıs 2020’de
yayınlanan sayılarından derlenmiştir.

orsam.org.tr

38

Türkiye’nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri

Notlar

Rapor No: 13

orsam.org.tr

40

Türkiye’nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri

Rapor No: 13

