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ÖZET 

Soğuk Savaş’tan sonra uluslararası sistemde, güvenlik tehditleri değişmeye başladı. Bu 

tehditler, bireye ve devlet dışı organizasyonlara dayalı oldu. Günümüzde terörizm, devletler 

için en büyük tehdittir. Teknolojinin gelişmesiyle askeri sistemlerde değişikler meydana 

gelmiştir ve savaş alanlarında kullanılabilecek yeni araçları ortaya çıkarmıştır. İnsansız kara 

sistemleriyle asimetrik tehditler karşısında ordular görevlerini daha kolay bir şekilde icra 

edecektir. Terörle mücadelede insansız sistemlerin kullanılması başarıyı arttıracaktır. Meskûn 

mahal operasyonlarda, birlikler için hayati önem taşımaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Güvenlik Tehditleri, Terörizm, İnsansız Kara Araçları, 

Meskûn Mahal Operasyon 

 

ABSTRACT 

After the Cold War, security threats began to change in international system. These threats 

were based on individual and non-state organizations. Nowadays, terrorism is a maximal threat 

for states. In the sense that development of technology, there occured some changes in military 

system and there arised new vehicle which can use in battlefield. Armies will perform their 

duties easily against asymmetric threats with unmanned ground systems. Using unmanned 

systems will increase success on counter-terrorism. In urban wafare operations, these systems 

are all-important for unions. 

Keywords: Cold War, Security Threats, Terrorism, Unmanned Ground Vehicles, Urban 

Warfare 

 



1 

GİRİŞ 

Değişen düzen beraberinde bir takım farklılıkları da meydana getirmiştir. Ortaya çıkan 

farklılıklar arasında uluslararası sistemdeki mücadele, devletlerin birbirleri arasındaki 

ilişkilerin farklı boyut kazanmasına neden olmuştur. Sistemdeki sorunlar, karmaşık bir hal 

alarak devletlerin bu konuda değişik çözümler üretmesi için çalışmalar yapmasına olanak 

tanımıştır. Tehditlerin çeşitlenerek asimetrik boyuta dönüşmesiyle konvansiyonel sistemlerdeki 

eksiklikler gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Devletlerin, ortaya çıkan sorunlara karşı askeri 

düzeyde ele aldıkları teknolojik çalışmalar, ordularının gelişmesine yardımcı olarak her türlü 

tehdide karşı mücadele etme yeteneği kazandırmıştır. Bu yetenek ise daha çok terörizm 

alanında kullanılmaya başlanmış, asimetrik tehditler ile mücadele başarı kazanmıştır. 

Asimetrik tehditler karşısında yaşanılan askeri kayıplar neticesinde, riskli alanlarda ya da 

bir insanın bulunmasının olanaksız olduğu durumlarda kullanılmak üzere, yeni teknolojik 

gelişmeler orduların hizmetine sunulmuştur. Bu hizmetler kapsamında, çeşitli görevleri yerine 

getirebilecek, kayıpların azalmasına olanak sağlayacak teknoloji, savaş alanlarında başarı 

kazanmıştır.  Birçok ülkenin gündeminde olan insansız sistemler, kara araçlarına yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Uzaktan kontrol ya otonom özelliklerde olabilen, istenilen düzeyde üretilerek 

kullanılan insansız kara araçları, sorunlu bölgelerde etkin bir şekilde hizmet vermektedir. 

Türkiye uzun yıllar boyunca terörizm ile askeri, siyasi ve ekonomik olarak mücadele 

etmiştir. Günümüze kadar süren doğudaki terör eylemleri, son zamanlarda şiddetini arttırarak 

savaş haline dönüşmüştür. Bu mücadelede zaman zaman sorunlar ortaya çıkmıştır. Doğudaki 

terörist faaliyetler karşısında bazı durumlarda istenilen başarı gösterilememektedir. Güvenlik 

güçlerinin yaşadığı kayıplar operasyonların yavaşlamasına neden olabilmektedir. Asimetrik 

tehditler, bölgedeki askeri güçleri zorlayarak, siyasi otoritenin fikirlerini değiştirmeye 

çalışmaktadır. Yapılan operasyonlar çerçevesinde bölgeden çok fazla gelen kayıp haberleri, 

yeni çözümlerin kullanılmasını gerekmektedir.  

Bu çalışmanın birinci bölümünde, küreselleşme açısından uluslararası sistem ve realist 

açıdan güç incelenecek; ikinci bölümünde, insansız kara araçları hakkında bilgiler verilecek ve 

üçüncü bölümünde ise, Türkiye’nin terörle olan mücadelesinde insansız kara araçlarının 

kullanılması gerektiği vurgusu yapılacaktır.  
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İDEOLOJİK AÇIDAN ULUSLARARASI SİSTEM ve GÜÇ 

Uluslararası sistem, temel ögelerinin belirli sınırlarla birbirinden ayrıldığı ve aralarında 

düzenli ve bağımlı ilişkiler bulunan devletlerin oluşturduğu bir yapı olarak tanımlanabilir.1 

Uluslararası ilişkiler anarşik bir ortamda, yani hukuk kuralları koyarak bunları yaptırımlarla 

destekleyebilecek merkezi bir hükümet veya otoritenin olmadığı bir ortamda yürütülür. Bu 

durum her devleti kendi başının çaresine bakmaya zorlamakta ve güvenlik konularında her 

devlet kendi önlemlerini almaktadır. Böylesi bir ortamda güvenliği sağlamanın en garanti yolu 

güçlü olmaktır.2 Böylesine karışık bir düzene sahip sistemde devletler, karşılaşabilecek her 

türlü güvenlik tehdidine karşı kendini korumak zorundadır. Tehditlerin çeşitlendiği, tehlike 

boyutunun hangi düzeyde olacağı tam olarak bilinmediği bu dönemde sorunlarla mücadele 

etmek zorlaşacaktır. Devletlerin askeri alanda yapacağı değişiklikler ve modernizasyon, 

tehditleri önlemede ve yok etmede etkili olacaktır.  

 

Küreselleşme Açısından Terörizm 

Küreselleşme, yerel-evrensel spektrumunda her iki yöne doğru ilerleyen bir süreci tarif 

etmekte, statik bir yapıdan ziyade son derece dinamik ve değişken bir kavrama işaret 

etmektedir. Küreselleşme, her geçen gün dünyanın farklı alanlarını nüfuzu altına almaya devam 

etmekte ve bu sayede bünyesine kattığı yeni açılım ve devinimler ile mevcut yapısını sürekli 

bir biçimde uyarlamaktadır.3 Küreselleşme süreci ile dünyanın herhangi bir yerinde yaşanılan 

bir olay, alınan bir karar ve girişilen bir faaliyet, dünyanın diğer yerlerindeki bireyler ve 

toplumlar arasında önemli sonuçlara dönüşebilmekte ve bu durum devletleri aşan bir etkileşim 

ve iletişim çoğulluğunun varlığı anlamına gelmektedir.4 

Geleneksel güvenlik anlayışı güvenliği; devlet merkezli, askeri tehdit odaklı bir bakış 

açısı içinde yorumlamış ve büyük ölçüde suni tehditler güvenlik gündemini belirlemiştir. Yeni 

bir güvenlik anlayışının doğmasındaki en etkili itici güç ise Soğuk Savaş sonrası dönemde ivme 

                                                           
1 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2004, s.513 
2 Yrd. Doç. Dr. Haluk Özdemir, “ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ: ÇOK BOYUTLU BİR DEĞERLENDİRME”,  Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:63 Sayı:3, 2008, Ankara, s.114 
3 Fırat BAYAR, “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar 
Dergisi, Sayı:32, 2008, Ankara, s.25 
4 Mehmet Aktel ve Muharrem Kaynak, “KÜRESELLEŞEN TERÖRİZM: BİR ETKİLEŞİM ÇALIŞMASI”, 38.ICANAS 
Kongresi, 2007, Ankara, ss. 79-80 
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kazanan küreselleşme sürecinde yaşanan değişim ve dönüşüm süreçleri olmuştur.5 

Globalleşmeden en fazla etkilenen kavramlardan biri de güvenliktir. Uluslararası ortamda tehdit 

oluşturan unsurlar farklılaşmış ve sayıları artmıştır.6  

Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman 

zaman bazı devletlerin çıkarları doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme 

dönemine ait uluslararası güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.7 Artan 

tehditler içerisinde devletleri en çok uğraştıran ise terörizmdir. Politik, ekonomik ve sosyal 

anlamda devletin tüm imkânlarını tüketen terörist yapılanmalar, bulunduğu bölgede devletin 

otoritesini ve askeri yapısını zayıflatmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yapılan terörist 

faaliyetler, devletlerin güvenlik konusunda yeni çözümler bulmasını gerektirmektedir.  

Küreselleşme bizatihi toplumsal bir süreç olmamakla birlikte etkileri toplumsaldır. 

Eşitsizliklerin kurumsallaştığı, ortak iyi ve çıkar etrafında birlikteliği sağlayan “toplumsal 

sözleşme”nin etkinliğini yitirmeye başladığı durumlarda, şiddet ve terörün siyasal amaçlı 

stratejik bir araç olarak kullanılma riski artmaktadır.8 Terörün amacı belirlenen hedeflere 

ulaşmak için bir korku iklimi yaratmak, toplumda korku ve ümitsizlik duygusu yaratarak 

devlete olan güveni ortadan kaldırmak ve bu yolla toplumsal düzeni bozarak istediği hedeflere 

ulaşmaktır.9 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Bilal Karabulut, “Küreselleşme Sürecinde Güvenlik Alanında Değişimler: Karadeniz’in Güvenliğini Yeniden 
Düşünmek”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 23, 2009, Ankara, s.2 
6 Gökhan Koçer, “Küreselleşme ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 3, 2004, 
Ankara, s.110 
7 Nurhayat Erdil, “TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ”, Yüksek Lisans Tezi, 
2011, Edirne, s.88 
8 Talip Küçükcan, “Terörün Sosyolojisi: Toplumsal Kökenleri Anlama İmkânı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 24 
2010, Ankara, s.51 
9 İlqar Fuad oğlu Qurbanov, “Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası Girişimlere Bir Bakış”, 
AZƏRBAYCANIN VERGİ XƏBƏRLƏRİ, 2011, Bakü, s.90 
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Realist Açıdan Güç 

Realizmin güvenlik anlayışında devlet temel aktör olarak yerini almakta ve devletin temel 

amacı bekasının sağlanması, çıkarının yerine getirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Temel 

analiz birimi olan devletin bekasının sağlanmasındaki araç ise güç unsurudur.10 Uluslararası 

sistem, devletlerin kendi güvenliğini komşuları pahasına sağlamaya çalıştığı oldukça sert bir 

alan olarak değerlendirilmiş ve devletlerarası ilişkiler, devletlerin sürekli olarak birbirinden 

faydalanmaya çalıştığı bir güç mücadelesi olarak görülmüştür.11  

Devletlerin güçlü olması, bölgedeki tehditlere karşı başarılı olma şansını arttırır ve 

güvende olmalarını sağlar. Bir devletin askeri yapısı güçlü ise, diğer devletler üzerindeki etkisi 

de bir o kadar fazla olacaktır. Bu yüzden askeri alandaki modernizasyonlar, orduların 

kapasitelerindeki olumlu değişimler için önemlidir. Devletler, küresel sorunlara karşı 

geliştirdikleri güvenlik politikalarını uygulayarak varlıklarını devam ettirmeye çalışırlar. En 

önemli güvenlik politikası ise, her türlü tehdide karşı çözüm bulabilecek modern bir ordudur. 

Sahip oldukları imkânlar kapsamında devletler, özellikle terörizme karşı mücadele edebilecek 

bir askeri yapıya sahip olmalıdır. Modern askeri yapı ile karşılaşılabilecek olası tehditler yüksek 

başarı ile ortadan kaldırılacaktır.  

Güvenliği ağırlıklı olarak askeri unsurlarla ilgili bir konu olarak ele alan realist görüşe 

göre uluslararası politikanın gündemini ulusal güvenlik konuları oluşturmaktadır. Ulusal 

güvenlik konuları ise askeri ve siyasi konulardan meydana gelmekte ve realistler tarafından bu 

konulara “yüksek politika” adı verilmektedir.12 Askeri yapılarını sürekli geliştiren, yeni 

doktrinler oluşturan devlet, bunları karışılması muhtemel tehditlere karşı başarılı bir şekilde 

uygular ve uluslararası sistemde var olan sorunlar karşısında, gücünü belli bir ölçüde korumuş 

olur. Gelişen teknoloji sürekli takip edilerek, ordunun güçlenmesi hedeflenmelidir.  

 

 

  

                                                           
10 Dr. Övgü KALKAN KÜÇÜKSOLAK, “GÜVENLİK KAVRAMININ REALİZM, NEOREALİZM ve KOPENHAG OKULU 
ÇERÇEVESİNDE TARTIŞILMASI”, TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 14, 2012, 
Kars, s.203 
11 John Baylis, “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18, 2008, Ankara, s.72 
12 Kadir SANCAK, “GÜVENLİK KAVRAMI ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN 
DÖNÜŞÜMÜ”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 6, 2003, Trabzon, s.125 
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İNSANSIZ KARA ARAÇLARI 

Ulusal güvenlik stratejilerinin hayata geçirilmesi güvenlik ortamının gereklerine uygun 

bir savunma gücünün geliştirilmesini gerektirir. Bu gücün oluşturulması ve etkinliğinin 

belirleyici olmasında çekirdek yetenek; teknoloji veya daha açık bir ifade ile teknolojinin 

üstünlük sağlayacak şekilde geliştirilme ve kullanılma kabiliyetidir. Özgün teknoloji geliştirme 

yeteneği zayıf olan ve dışa bağımlı bir ülkenin gücünde zafiyetler olması kaçınılmazdır. Bir 

ülke ulusal gücü için gereksinim duyulan teknolojileri yaratmadıkça ya da geliştirmedikçe 

gerçek anlamda bir güce sahip olamadığı gibi dışa bağımlı bir savunma gücü de çoğu zaman 

tehdit kaynaklarına bağlı kalır. Satın alınan bir teknoloji tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma 

gücünü kendi içinde zayıflatır.13 Gelişen teknoloji, askeri alanda kullanılan araçların sürekli 

olarak değişmesini ve daha iyi hale getirilmesini sağlamıştır. Modernizasyonu yapılan askeri 

sistemlerin savaş alanlarındaki etkisi, ortaya çıkan tehditlerde etkisini olumlu bir şekilde 

göstermiştir. Orduların gereksinimleri doğrultusunda tasarlanan araçlar, savaş alanlarında 

büyük başarılar elde ederek düşman birliklerine karşı zaferler kazandırmıştır. Soğuk Savaş’tan 

sonra hızlı bir şekilde değişiklik gösteren tehditler, devletlerin güvenliğini riskli hale 

getirmiştir. Askeri birliklerin, asimetrik tehditlere karşı kullanmakta zorluk yaşadığı 

konvansiyonel silahlar yerine daha küçük birlikleri ve hızlı hareket edebilen araçları 

kullanması, gelebilecek saldırıları bertaraf etmede etkili olacaktır. Küçük, hızlı, birlikler 

tarafından kolayca taşınabilen, düşük maliyetli ve düşman tarafından ilk anda tespit 

edilemeyecek bir askeri araç, savaş alanlarında başarı şansını fazlalaştıracaktır. Günümüzde 

birçok ordu tarafından kullanılan, üretilen ve geliştirilen sitemler ise insansız kara araçlarıdır.  

İnsansız Kara Araçları (İKA), siviller ve ordunun daha çok kirli ve tehlikeli faaliyetler 

icra etmesi için etkin bir şekilde geliştirilmektedir. İnsansız kara araçları askeri, gözetleme, 

güvenlik hizmeti, isyan kontrolü, rehine durumu, emniyet, kolluk kuvveti ve sınır devriyesi gibi 

farklı türdeki uygulamalarda kullanılır. İKA, askeri operasyon alanındaki askerlerin 

kabiliyetlerini arttırmak için kullanılabilir. İKA, iletişim bağlantısıyla uzak bir yerden insan 

tarafından kontrol edilir.14 İnsansız kara araçları, çeşitli boyutlarda görev yeteneği 

gereksinimlerini karşılamak için, bugünlerde hayatları kurtarıyor ve dünya çapında mevcut 

askeri operasyonlarda kritik destekleyici kabiliyet sağlıyor. İKA teknolojisinin askeri önemi 

                                                           
13 Yrd.Doç.Dr. Sait YILMAZ, “MODERN SAVAŞ VE SAVUNMA REFORMU”, USAM, İstanbul, s.3 
14 Jun Pyo Lee, “Future Unmanned System Design for Reliable Military Operations”, International Journal of 
Control and Automation, Vol. 5, No. 3, 2012, Seongnam, s.173 
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hızlıca artmaktadır. 15 Muharebe alanında ve muharebe öncesi üstünlük istekleri, terörizme 

karşı savaş, tesis ve bina güvenliği, uzay araştırmaları, bilimsel uygulamalar ve sebepleri çok 

çeşitli diğer istek ve gereksinmeler nedeniyle, ülkelerin insansız araçlara olan talebi teknolojiyle 

paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır.16 İnsansız kara araçları, tüm boyutlarda geliştirilebilir 

ve askeri görevlerin çeşitli türlerini icra edebilir.17 İnsansız kara araçları, Barış Koruma 

operasyonlarında, kara gözetlemelerinde ve meskûn mahal operasyonlarında kullanılabilir.18  

Birliklerin etkinliğini artıracak ve kuvvet çarpanı olacak insansız kara araçlarının askeri 

ihtiyaçlara yönelik olarak özgün ve üstün performanslı tasarımlar şeklinde üretilerek envantere 

kazandırılması, birliklerin caydırıcılık gücünün korunması ile gelecekte meydana gelebilecek 

muharebelerin kazanılmasına yönelik yapılabilecek en akıllı yatırımlardan biridir.19 Savaş 

alanlarında asimetrik tehditlere karşı kullanılabilecek olan insansız kara araçlarıyla, her türlü 

tehditle mücadele edilebilecektir. Ordunun istekleri doğrultusunda üretilecek olan insansız 

sistemler faydalı yüklerle daha da etkili olacaktır. İnsansız kara araçlarının silahlandırılmasıyla, 

savaş alanlarında askeri yetenekler artacaktır. Oluşturulacak yeni robotik birliklerle de ordunun 

modernizasyonu hızlanacak, bölgesindeki sorunlara karşı hızlı ve etkili çözümler üretecektir.  

Global Security adlı internet sitesinde tanımı yapılan insansız sistemler, genellikle 

uzaktan ya otonom şekilde hareket eden, istenilen görevleri yerine getirirken insani kayıpların 

olmasını engelleyen, bulunduğu alanlarda yüksek etkinlik sağlayan teknolojidir. Sahip olunan 

sistemler ile icra edilecek görevler çeşitlenebilir, görevler etkili ve başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılır. İnsansız araçlar genel olarak insan bulunmasının riskli olduğu alanlara 

gönderilir. Bölgenin keşfi, risklerin tanınması, verilen görevler neticesinde gözlem ve analiz 

yapmak, insansız sistemlerin özellikleri arasında yer alır.20 

 

 

                                                           
15 Report to Congress, “Development and Utilization of Robotics and Unmanned Ground Vehicles”, Office of the 
Under Secretary of Defense, 2006, Virginia, ss.3-4 
16 Yzb. Rafet AKSOY ve Alb. Sefer KURNAZ, “İNSANSIZ KARA ARAÇLARI VE MUHAREBE GEREKSİNİMLERİ”, 
HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT 4, SAYI 1, 2009, İstanbul, s.1 
17 Committee on Army Unmanned Ground Vehicle Technology Board on Army Science and Technology Division 
on Engineering and Physical Sciences, “Technology Development for Army Unmanned Ground Vehicles”, 
National Research Council, 2002, Washington, s.2 
18 Mr. C. R. Gavhane and Prof. A. H. Ansari, “Unmanned Ground Vehicle”, IJREAT International Journal of 
Research in Engineering & Advanced Technology, Volume 1, Issue 4, 2013, Hindistan, s.4 
19 Yzb. Rafet AKSOY ve Alb. Sefer KURNAZ, a.g.e, s.5 
20 http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/ugv.htm (Erişim tarihi: 12.04.2016) 
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İnsansız Kara Araçlarının Özellikleri 

İnsansız kara araçlarından yüksek verim sağlamak için özelliklerinin de bulunduğu 

koşullara göre iyi olması gerekmektedir.  

 Her türlü hava koşulunda gece ve 

gündüz kesintisiz çalışabilme, 

 Her türlü arazide (kurak, nemli, 

engebeli, ormanlık) kesintisiz 

çalışabilme, 

 Su geçirmezlik ve amfibi harekât 

kabiliyeti, 

 Yüksek manevra ve mobilite 

kabiliyeti, 

 Darbelere karşı dayanım, 

 Enkaz tipi engelleri aşabilme, 

 İnsan tarafından taşınabilme, 

 Uzun çalışma süresi, 

 Otonom kontrol ve navigasyona 

sahip olma, 

 Basit kullanıcı arayüzü tasarımı, 

 Hızlı veri aktarım yeteneği, 

 Kolay kullanım ve kısa operatör 

eğitim süresi, 

 Düşük maliyet ve seri üretim, 

 Kolay güncellenebilir yazılım 

mimarisi, 

 Bakım ve idame kolaylığı, 

 Havadan indirme, 

 Bir duvar üzerinden veya araçtan 

atılabilme, 

 Düşük profilli konfigürasyon ve 

düşük tespit edilebilirlik, 

 Hava ve kara saldırılarına karşı 

personel için zırh koruması, 

 Sessiz izleme ve hareket, 

 Silah platformu rolü, 

 Kendi arızasını tespit edebilme, 

 Elektronik karıştırma yapabilme ve 

şifreli muhabere21 yapabilmelidir.

Her türlü hava koşulunda çalışabilen insansız kara araçları, savaş alanlarında ve icra 

edilecek operasyonlarda başarı yüzdesini arttıracaktır. Sahip olduğu yürüyen aksam ile 

arazilerde hızlı bir şekilde ilerleyerek askeri birliklere yardım edebilecektir. Amfibi harekât 

özelliği ile suyun bulunduğu alanlar engel olmaktan çıkarak, bu teknolojiye sahip olan askeri 

birlikler için avantaj haline gelecektir. Çatışmaların bulunduğu yerlerde hız ve manevra 

yeteneği oldukça önemlidir. Sıcak temas sağlanan alanlarda birliklere yardım etmek, alandan 

uzaklaşmak ya da düşman birliklerine ani saldırılar düzenlemek için bu tür yetenekler 

gereklidir. Sağlam yapısı, insansız kara araçlarının dayanıklılığını arttırarak savaş alanlarında 

uzun süreli görev almasını sağlar. Asimetrik saldırılar karşısında zarar görme olasılığı azalarak 

                                                           
21 Yzb. Rafet AKSOY ve Alb. Sefer KURNAZ, a.g.e, s.8 
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görevini yerine getirir. Özellikle meskûn mahal operasyonlarda şehir alanları savaş bölgesine 

dönüşür. Alandaki yapıların yıkılması askeri birlikler için tehdit olabilir. Bu yüzden her türlü 

engeli aşabilecek veya yıkabilecek özelliğine sahip insansız kara araçları, piyadelerin önündeki 

engelleri kolay kaldıracaktır. Küçük boyutta olan insansız kara araçları askerler tarafından 

kolayca taşınarak sorunlu bölgelere getirilerek aktifleştirilebilir. Bu da zamanlama açısından 

askeri birliklerin yararına olacaktır. İnsansız araçların sahip oldukları çalışma süreleri, 

bölgedeki etkinliklerini etkileyecektir. Uzun süre dayanabilen İKA, çıkabilecek bir çatışmada 

birliklere daha uzun atış desteği sağlar. Gözlem amacıyla kullanılan İKA ise uzun bir süre alanı 

gözetleyebilir. İnsansız kara araçlarının en önemli avantajı ise düşük maliyetli bir üretim 

olmasıdır. Düşük maliyetle daha fazla İKA üretilerek ihtiyaç duyulan görevlerde kullanılır. 

Riskli alanlarda kullanılmak üzere her türlü taşıttan atılma özelliğine sahip olan insansız kara 

araçları, askeri vuruş kapasitesini arttırarak ordunun başarılı olmasını sağlayacaktır. Faydalı 

yükleri bulunan insansız kara araçları silahlandırılarak piyadelerin yerini alarak sorunlu ve 

tehlikeli alanlarda görevlerini icra edebileceklerdir. Düşman tarafından görünmezlik özelliğine 

sahip insansız araçlar, sahadaki tehdit unsurlarını kolayca bertaraf ederek, güvenli bölge 

oluşturabilirler. Yüklenecek yazılımlar ile bir hasar alması durumunda, operatöre gerekli bilgiyi 

ileterek hasar tespit kontrolünün hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Böylelikle hemen tamir 

edilen İKA görev yerine dönebilecek, sahadaki ateş gücünü daimi olarak koruyacaktır.  

İnsansız kara araçları geleceğin modern ordularında daha fazla görev alacak, piyadelerin 

yerine geçerek başarı şansını onlara göre daha fazla arttıracaktır. Piyadelerin riskli alanlardan 

çıkartılması ile askeri kayıpların önüne geçilecek ve başarısızlık azami düzeye indirgenecektir. 

Devletler, askeri alandaki teknolojik gelişmeleri devamlı takip etmeli, gerekli yatırımları 

yaparak bu teknolojiye sahip devletlerden geride kalmamalıdır. Özellikle asimetrik tehditlerin 

çeşitlendiği günümüzde askeri kayıplar kolay olmaktadır. Bomba düzeneği ya da küçük gruplar 

halinde yapılan saldırılar piyadeler için tehlikeli bir hal almaktadır. İnsansız kara araçlarıyla bu 

ortadan kalkacak ve askeri modernizasyon her zaman devam edecektir. Asimetrik tehditler ve 

konvansiyonel saldırılar için de önemli bir gelişme olan insansız kara araçları, orduların 

envanterine girerek robotik birliklerin oluşmasını sağlayacaktır. Böylelikle, insan unsuru savaş 

alanlarından çekilerek yerlerini robotlara bırakacaktır.  
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TÜRKİYE’NİN TERÖRİZM İLE MÜCADELESİNDE İNSANSIZ KARA 

ARAÇLARININ KULLANIMI 

Final yılı olarak ilan ettiği 2012 yılında yaşanan başarısızlık karşısında PKK, sadece kıra 

dayalı bir sözde savaşın, örgütün “kesin zafere” ulaşmasını engellediğini, “demokratik 

özerkliğin” inşa edilebilmesi için şehirlerde daha etkin örgütlenmenin ve  “şehir savaşının” 

zorunlu olduğunu ifade etmeye başlamıştır. Bu nedenle örgüt “Kıra Dayalı Şehir Savaşı” 

stratejisini oluşturmuş ve bu strateji doğrultusunda faaliyetlerini planlamıştır.22  

Türkiye sınırları içerisinde bulunan teröristler uzun bir süre zarfında şehirleri savaş 

alanlarına dönüştürmeye başlamışlardır. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra terör örgütü 

PKK’nın saldırılarına devam etmesi, hükümetin bu saldırılara karşı önlem almasına neden 

olmuştur. Terörle mücadele kapsamında, ülkenin doğusundaki şehirleri üs haline getirmiş 

teröristlere kaşı harekât başlamıştır. Sivil halk ile birlikte aynı yerleşim yerinde bulunan 

teröristlere karşı mücadele ise riskler taşımaktadır. Sivil-terörist ayrımı oldukça zordur. 

Şehirde, mahalle aralarında barikatlar kurarak bunları siper yapıp küçük gruplar halinde 

savunma noktaları oluşturan teröristler, güvenlik güçlerini bazı durumlarda yavaşlatmıştır. 

Yolların altına döşedikleri “El Yapımı Patlayıcılar (EYP)” ile hareket halindeki araçlara ve 

operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine karşı tehdit olmuşlardır.  

Sokak aralarında oluşturulan barikatlar teröristlerin mevzilendiği alanlardır. Bu mevziler 

operasyon hızını yavaşlattığı gibi ardındaki tehdidin ne ölçüde olduğu de belli değildir. Ele 

geçirilen mevziler ise yine teröristler tarafından yerleştirilen EYP ile tuzaklanmıştır. Bölgedeki 

operasyonlar oldukça zor şartlar altında icra edilmektedir. Barikatları aşmak için özel birlikler, 

tank ya da top ateşi kullanılmaktadır. Özel birlikler, çoğu tuzaklanmış barikatları aşmak için 

yaptıkları operasyonlarda kayıp vermişlerdir. Terörle mücadele için yapılan operasyonlarda 

şehir alanlarındaki ve şehir merkezi dışında üs olarak kullanılan evler yıkılmıştır. Harabe gibi 

görünen alanlar, yıkılmış evler ya da terk edilmiş binalar teröristler için birer mevzi bölgeleridir. 

Yıkılmış evlere ve binalara saklanan teröristler hayatta kalmaya ve aynı zamanda savunma 

alanları oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bölgelere yapılacak operasyonlarda kayıpların artması 

muhtemeldir. İcra edilen operasyonlarda kullanılan strateji operasyonların başarıya ulaşmasını 

sağlamaktadır ancak şehirlerin savaş alanı olması tehdidi çeşitlendirmiştir. 

                                                           
22 Prof. Dr. Atilla SANDIKLI, “PKK Terör Örgütünün 2013 Yılı Stratejisi: “Kıra Dayalı Şehir Savaşı”, BİLGESAM, 
2012, İstanbul, http://www.bilgesam.org/incele/615/-pkk-teror-orgutunun-2013-yili-stratejisi----8220-kira-
dayali-sehir-savasi--8221-/#.Vy9xdfmLTIU (Erişim Tarihi: 04.05.2016) 
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Şehirler, asimetrik tehdidin belirgin bir şekilde ortaya çıktığı ve düzenli birliklere karşı 

başarılı saldırılar düzenlenebildiği alanlardır. Terörist gruplar tarafından alınan eğitimler 

neticesinde, şehirler birer savaş alanlarına dönüşmesi durumu mevcuttur. Bulundukları şehri iyi 

tanıyan, stratejik alanların konumunu bilen teröristler için savunma alanları oluşturularak gayri 

nizami harp koşulları ortaya çıkar. Yeni tehditlere karşı yeni çözümler oluşturmak gereklidir. 

İnsansız Kara Araçları ise bu mücadelede önemli bir etken olacaktır.  

Asimetrik tehditle karşılaşan güçlü taraf, bunu alt etmek için esnek olmalı, zaman 

açısından çok kısa sürede harekete geçebilmeli hatta gizli ve yasadışı olarak yorumlanabilecek 

operasyonlar yürüterek tehlikeyi, tehdit gelişmeden ve eylem aşamasına geçmeden 

önlemelidir.23 Bu durumda hızı bir avantaj olarak kullanabilecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 

insansız kara araçlarıyla meskûn mahalde başarılı ve etkili operasyonlar gerçekleştirebilir. 

İnsansız kara araçlarının kullanılmasıyla savaş alanlarındaki üstünlük, bu teknolojiye sahip 

orduda olacaktır. Farklı özelliklere göre üretilebilecek olan insansız kara araçları verilen 

görevleri başarıyla yerine getirecek yeteneklere sahip olmalıdır. Savaş alanlarının 

bilinmezlikleri karşısında uzaktan kontrol bölgelerine istenilen bilgileri eksiksiz ulaştırabilir ve 

keşif, gözlem, istihbarat alanında birliklerin hassas olduğu konularda destek sağlar. Bu 

bakımdan insansız kara araçları, riskli bölgelerde en yüksek verimde çalışarak avantajı güvenlik 

güçlerinin lehine çevirir.  

Özellikle şehir savaşlarında asimetrik tehditlerin yoğun olmasıyla artan kayıpları 

azaltmak için de insansız kara araçları kullanılabilir. Yollar, binalar, sokaklarda gözle görülen 

her şey -çöp konteyneri, elektrik direkleri, kanalizasyon mazgalları- güvenlik tehdidi 

kapsamında olabilir. Piyade birliklerinin bu tehditler karşısında önlem alması pek olası bir 

durum değildir çünkü yolların altına ya da konteynerlerin içine yerleştirilen bombalar, geniş 

çaplı bir etki yapabileceği için piyadelerin bu tehditlerden etkilenmesi yüksek bir ihtimaldir. 

Zırhlı araçlar ise meskûn mahal operasyonlarda yakın destek olarak kullanıldığında ise açık 

hedef olabilme durumu mevcuttur ki bu da kayıpların artabileceği anlamına gelir. Bu tür 

tehditler karşısında insansız kara araçları gerekli görülen operasyonları kayıp vermeden ya da 

çok az bir zararla yerine getirir. Ordunun, meskûn mahalde yaptığı operasyonlar için insani 

gücün yanı sıra yeni çözümler de bulması gerekir. Asimetrik tehdide karşı aynı stratejiyi 

kullanarak karşılık vermek sonuca ulaşmaya yetmemektedir. Güvenlik güçleri, askeri 

                                                           
23 Hakan Arısüt, “Kapsama Alanı Genişleyen Bir Trend: Asimetrik Tehdit”, 21.yy Türkiye Enstitüsü, 2011, Ankara, 
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-
merkezi/2011/06/01/6199/kapsama-alani-genisleyen-bir-trend-asimetrik-tehdit (Erişim Tarihi: 04.05.2016)  
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donanımlarını da bu tür tehditlere karşı yenilemek zorundadır. Şehirde konuşlanan tanklar 

yapılara karşı ciddi hasarlar vermekte, bazı durumlarda başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Operasyonlarda önemli olan, piyade desteği sağlamak hatta öncü kuvvetler oluşturarak 

piyadelerin önünü açmaktır. İnsansız kara araçları, piyadelerin bulunduğu riskli alanlarda 

görevlerini icra ederek tehdit unsurlarını yok edecektir. Hızlı ve saptanması zor olan bir İKA, 

meskûn mahal operasyonlarda yaşanılan kayıpları da azaltacaktır. Faydalı yükleri sayesinde, 

düşman hedefleri karşısında yüksek başarı elde edecek olan insansız kara araçları, kara 

birliklerine önemli katkı sağlayacaktır.  

Anadolu Ajansı’nın haberinde, Sur’daki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın 

ele geçirildiği24 yazmaktadır. Diğer bir haberde ise Cizre’de 1 polisin şehit olduğu 

belirtilmektedir.25 Haber 7’nin internet sitesinde, Güneydoğu’da operasyon bölgesinde bugüne 

kadar etkisiz hale getirilen 752 PKK’lının 300’ünün kiralık yabancı katillerin olduğu26 haberi 

vardır. HaberTürk ise, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde devam eden çatışmalarda 5 askerin şehit 

olduğunu27 yazmaktadır. İnternet Haber’de, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando taburlarını, şehir 

çatışmaları için yeni teçhizat ve silah sistemleriyle takviye edeceğini, Cizre, Sur ve Silopi'deki 

çatışmalarda ele edilen tecrübeler ışığında, eksikliklerin belirlendiği28 yazmaktadır. Bu haberler 

doğrultusunda askeri birliklerin şehir savaşlarında yaşadığı zorluklar dikkat çekmektedir. 

Sokak çatışmalarında ihtiyaç duyduğu teçhizatları belirleyen TSK, yaşadığı kayıpları azaltmak 

istemektedir. Asıl olması gereken şey ise, piyadelerin yerini alacak ya da onlar için öncü bir 

kuvvet niteliği taşıyacak olan insansız kara araçlarıdır. Zor şartlar altında görevlerini başarıyla 

ve etkili bir şekilde icra edecek olan İKA, ordunun tehditler karşısında duraklamasını 

önleyecektir. 

Yeni Şafak’ın 10 Şubat’taki haberinde, Diyarbakır'da terör operasyonları devam ederken, 

teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 1 askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü ve 

Şırnak'ta ise teröristlerin polis aracına düzenlediği saldırıda 1 polis şehit olduğunu, 1 polisin de 

yaralandığı29 bilgisine yer vermiştir. Şehir içlerinde verilen mücadele her geçen gün daha da 

zorlaşmaktadır. PKK militanlarının sokak aralarında yaptığı barikatlar ve kurduğu pusular 

                                                           
24 http://aa.com.tr/tr/turkiye/surdaki-operasyonda-cok-sayida-silah-ve-muhimmat-ele-gecirildi/506247 (Erişim 
Tarihi: 05.05.2016) 
25 http://aa.com.tr/tr/turkiye/cizredeki-teror-operasyonunda-1-polis-sehit-oldu/507497 (Erişim Tarihi: 
05.05.2016) 
26 http://www.haber7.com/guncel/haber/1764656-300-kiralik-terorist-olduruldu (Erişim Tarihi: 06.05.2016) 
27 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1189205-surda-2-asker-sehit-oldu (Erişim Tarihi: 06.05.2016) 
28 http://www.internethaber.com/tsk-sokak-catismalari-icin-yeni-silahlar-istedi-1563080h.htm (Erişim Tarihi: 
06.05.2016) 
29 http://www.yenisafak.com/gundem/sur-ve-sirnaktan-aci-haber-2-sehit-2407393 (Erişim Tarihi: 06.06.2016) 
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askeri birliklerini yavaşlatmaktadır. Oluşturulan bu yapılar hızlı ve dayanaklı insansız kara 

araçlarıyla yok edilerek güvenlik güçlerinin önü açılacaktır. 

Her türlü arazide kullanılabilecek olan İKA, faydalı yükleri sayesinde düşman 

hedeflerinin yerlerini belirleyecektir. Yapılacak olan operasyonlarda ise öncü kuvvet olarak 

piyadelerin önünde yer alarak olası bir düşman ateşine karşı askeri kuvvetleri koruyacaktır. 

Keşif ve gözlem amacıyla kullanılabilen insansız kara araçları, bölgedeki enkaz yapıları dâhil 

her türlü bölgeye girerek gerekli bilgileri toplayacaktır. Bu bilgiler neticesinde belirlenen 

hedefler yine silahlı insansız kara araçlarıyla yok edilecektir.  

TSK’nın istediği şekilde tasarlanıp, doğudaki arazi şartlarına ve bölgedeki duruma göre 

üretilecek olan İKA, asimetrik tehditler karşısında etkili olacaktır. Riskli bölgelere piyadeler 

gitmek yerine, uzaktan kontrol edilen insansız araçlarla görevler yerine getirilecektir. Çatışma 

alanlarına gönderilecek olan birkaç insansız kara aracı, bir timin yapabileceğinden daha 

fazlasını yapabilir. Küçük, hızlı ve belirlenmesi zor olan insansız araç, görevini kayıp vermeden 

tamamlayabilecektir. Sahip olduğu faydalı yükler sayesinde gece operasyonlarında da etkili 

olacaktır. Görünmezlik özelliği olan bir İKA’nın kayıp verme olasılığı azdır. Dar alanlara 

girerek gizliğini devam ettirir ve düşman tarafından belirlenemez. Terörist unsurlarla olası bir 

sıcak çatışmada, ateş desteği sağlayarak askeri birliklerin mevzilerini korumasında yardımcı 

olur. İnsansız kara araçları askeri operasyonların maliyetlerini de azaltır. Bölgenin durumuna 

göre görev başında olacak asker sayısının fazlalaşması askeri harcamaları arttırır. Artacak asker 

sayısıyla beraber bölgede uzun süren operasyonlar ve kullanılan mühimmat bu giderlere 

eklenecektir. Bunun yerine bölgeye gönderilecek olan insansız kara araçları, askeri birlikler 

kadar maliyetli olmaz. Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yenilenebilen İKA, her türlü tehdidi 

bertaraf edebilecek düzeyde olacaktır. TSK, asimetrik ve simetrik tehditler karşısında insansız 

kara araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, ordusunu güçlendirmelidir.  

Terörle mücadele kapsamında insansız kara araçlarını kullanmak, bölgedeki dengeleri 

değiştirecektir. Silahlı yüke sahip olan kara araçları, uzaktan kontrol sistemleri ile terörist 

hedeflerin imhasını gerçekleştirecektir. Faydalı yükleri arasında, çeşitli kamera ve silah 

sistemlerin yer alacağı insansız kara araçları, tekerlekli veya paletli olabilir. Arazi koşullarına 

göre yürüyen aksamlar değiştirilerek bölgeye uyum sağlanabilir. Kamera sistemleri içerisinde, 

gece görüşü, termal kamera ve yüksek çözünürlüklü kameralar yer alır. Silah sistemleri, 

insansız kara aracının kullanım amacına uygun olarak belirlenir. Böylelikle, çatışma 

alanlarındaki ihtiyaçlara göre kara araçlarının tasarımı ve hazır hale getirilmesi amaçlanır.  
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Taktik sınıfında yer alacak olan silahlı İKA, Türkiye’nin terörle mücadelesinde olumlu 

sonuçlar yaratacaktır. Güvenlik güçlerinin riskli alanlara girmeden, belirli menzilden kara 

aracını kontrol ederek hem bölgenin keşfini yapacak hem de tehdit oluşturan bir unsurlara 

müdahale edebilecektir. Ayrıca operasyonlarda piyadelerin önünde yer alarak öncü görevini 

yerine getirerek, olası bir saldırıdan korunma sağlanmış olacaktır. İnsansız kara araçları hafif 

veya ağır silahlarla donatılarak yüksek ateş gücü de sağlayacaktır. Keşif amaçlı kullanılabilecek 

olan kara araçlarına kameralar yerleştirilerek istihbarat toplanabilir. Binalara yapılacak 

operasyonlarda, piyadelerden önce silahlı İKA’nın bulunması tehditleri en alt düzeye indirecek, 

operasyonun başarılı olmasına katkı sağlayacaktır. Küçük boyutları sayesinde, müdahale 

sırasında kendini düşman saldırılarından koruyabilecektir.  

Bölgede özel bir timin yerine birkaç insansız kara aracın yer alması, sonuçları 

değiştirecektir. Türkiye’nin doğusunda yaşananlar göz önüne alındığında, bu tür sistemleri 

kullanmak terörle mücadele süresini kısaltacaktır. İnsani kayıpların azalması ile birlikte daha 

etkili operasyonlar düzenlenecek, istenilen başarı artacaktır. Yollara kurulan barikatları aşmak 

için insansız kara araçları etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Tuzaklanan mevzilerin imhası ya da 

mevzide bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bu araçlar sayesinde kolay bir şekilde olur. 

Küçük gruplar halinde mahallelere yerleşen teröristlere karşı birkaç insansız araç, faydalı 

yükleriyle müdahale edebilecektir. Hızlı hareket kabiliyeti sayesinde saldırılardan kolayca 

kurtulabilir, karşı atak ile düşmanı şaşırtarak etkisiz hale getirebilir. Yollara tuzaklanan 

patlayıcılardan fazla hasar almadan görevini icra ederek başarılı olabilir. Alanın korunması için 

de insansız kara araçları kullanılmalıdır. Kontrolü sağlanmış alanlarda piyade nöbetlerinin yanı 

sıra kara araçları, sahip olduğu gelişmiş kamera sistemleriyle düşman hareketlerini takip eder 

ve olası tehditlere karşı önlem alır. 

Kırsal alandaki operasyonlarda insansız kara araçları büyük fayda sağlayacaktır. Mağara, 

oyuk gibi riskli arazide piyadelerin yerine kullanılabilecek olan bu sistemlerle terörist saldırıları 

ya da bombalı tuzaklar etkisiz hale getirilebilir. Kırsal alanlara helikopterden atılarak veya 

piyadeler tarafından getirilmesiyle görevini icra edebilecek olan İKA ile başarı yüzdesi yüksek 

olacaktır. Sınır karakollarına yerleştirilerek, kırsaldan yapılacak saldırıyı önceden tespit ederek 

asimetrik tehditler karşısında askeri kuvvetleri koruyacaktır. Gece-gündüz ve termal kamera 

sistemleri ile geniş arazi tehlike olmaksızın taranıp, karakollarda görev yapan silahlı kuvvetleri 

gerekli bilgiler iletilebilir. İlk saldırıyı insansız kara aracı karşılayarak piyadelerin karşı saldırı 

yapabilmelerine olanak sağlar.  
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ORDU SAFLARINDAKİ ROBOTİK BİRLİKLER 

Askeri alandaki gelişen teknoloji, ordudaki değişimleri de hızlandırmaktadır. Birliklerin 

daha etkili ve hızlı olması icra edilen görevlerin kısalmasını aynı zamanda da başarılı olmasını 

sağlar. İnsansız kara araçlarındaki çalışmalar arttıkça, savaş alanlarında bulunan piyadelerin 

yerine geçebilecek olan bu sistemler, geleceğin yeni nesil piyadeleri olabilir. Askeri birliklerden 

daha etkili savaşma ve uzun çalışma süresi bulunan insansız sistemler çatışma bölgelerindeki 

düşman hedefleri karşısında etkili olacaktır.  

Savaş alanlarında birden fazla bulunacak olan insansız kara araçları, bir askeri timin 

yapabileceğinden daha fazlasını yapabilecektir. Askeri kayıpların yaşanmasını keskin bir 

şekilde azaltacak olan bu teknoloji sayesinde savaş alanlarındaki insan artık cephe hattının 

arkasında bulunacak ve kullanacağı teknolojinin özelliklerine göre başarı sağlayacaktır. 

Böylece ordudaki piyadeler profesyonelleşecek, riskli alanlardaki ve kayıpların fazla 

yaşanabileceği alanlarda robotik birlikler yer alacaktır. Şehir savaşlarında güvenli bölgeye 

bırakılan birkaç İKA, kontrol istasyonundan verilen komutlarla çatışma alanlarına girecek, 

manevra taktiklerini kullanarak düşman hedefleri karşısında savaş kabiliyetlerini 

sergileyecektir. Yapılan tatbikatlarla insansız kara araçları için manevra taktikleri 

oluşturulabilir. Birden fazla İKA ile yapılacak operasyonlarda, insansız kara araçları hem 

birbirlerini koruyacak hem de yüksek ateş desteği ile karşı saldırı ihtimalini azaltacaktır. Riskli 

alanlara giren insansız sistemler profesyonel birliklerin bölgeye intikal etmesini bekleyecek 

aynı zamanda da piyadelerin korunmasına katkı sağlayacaktır. İnsansız robotik birlikler, var 

olan birliklere ateş desteği sağlamakla kalmaz, karşı saldırı ihtimalini azaltır, piyadeleri düşman 

ateşinden korur, saldırı dalgalarını engeller ve keşif-gözlem yaparak alanın taranmasını 

sağlayarak cephe hattına bilgi aktarır.  

Robotik birlikler Türk Ordusu envanterine bir an önce girmeli, yeni nesil piyade 

birliklerinin yerini almalıdır. Piyadelerin eğitimi profesyonel hale getirilerek kritik görevlerde 

kullanılmalıdır. Savaş alanlarındaki çatışmalar ise insansız kara araçlarına bırakılmalıdır. Sahip 

olduğu özelliklerle tüm tehditler karşısında gerekli başarıyı sağlayacaktır. Dünya genelindeki 

ordular insan kayıplarını azaltmak için çalışmalar yapmaktadır.  

Pentagon'a bağlı Amerikan Savunma ve Araştırma Ajansı (DARPA)'nın finanse ettiği ve 

Boston Dynamics adlı şirketin geliştirdiği robot, 175 santimetre uzunluğunda ve 80kg 

ağırlığındadır. Topluluğu Koruma Test Modeli (PETMAN) adı verilen robot, gerçek askerler 

için riskli bazı operasyonlarda ve kimyasal silahların etkili olabileceği tehlikeli bölgelerde 
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kullanılabilecek.30 Çatışma alanlarında hızlı başarı sağlamak oldukça önemlidir. Bunu da 

sağlayacak olan robotik birliklerdir. Görünürlüğü düşük, hızlı, ateş desteği fazla ve yüksek 

manevra gücüne sahip olan insansız kara araçları geleceğin savaşlarında büyük ölçüde yer 

alacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri bir an önce gerekli çalışmaları yaparak bu konuda öncü olmalı 

ve ordusunu modernleştirmelidir.   

 

SONUÇ, DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER 

Gelişen teknolojinin savunma sanayi alanında kullanılmasıyla modern askeri sistemler 

ortaya çıkmaya başlamıştır. Uluslararası sistemdeki tehditlerin çoğalması, devletleri 

kendilerine daha güçlü ordu yaratma konusunda teşvik etmiştir. Savaşın yüz yıllar boyu süren 

evrimi sonunda savaş alanlarındaki değişimler, yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasını 

sağladı. Özellikle asimetrik tehditlerin artması, bu tür savaşlarda konvansiyonel kuvvetlerin 

etkisiz kaldığını göstermektedir. Büyük, düzenli birliklere karşı, küçük hızlı ve sürekli hareket 

eden birliklerin mücadelesinde düzenli birliklerin fazla etkinlik gösteremediği görüldü. Bu 

yüzden savunma sanayi alanında yapılan teknolojik gelişmeler artık orduların her türlü alanda, 

her türlü tehdide karşı savaşma yetisini kazandırdı. Terörizmin şehirleri savaş alanlarına 

çevirmesiyle birlikte binalar, yollar ve şehir içinde oluşturulan her türlü yapı birer tehdit haline 

gelmiştir. Bu tür tehditlere karşı kara birlikleri tek başlarına yeterli olmamaktadır. Piyadelerin 

büyük ölçüde tehlike arz edilen yerlerde bulunması askeri kayıpların artmasına, operasyonların 

yavaşlamasına neden oldu. Bölgedeki operasyonların başarıya ulaşması için gerekli önlemler 

alınarak kısa sürede sonuca ulaşmak gerekir.  

Savaş alanlarında özellikle meskûn mahal operasyonlarda terörist hedefleri yok etmek 

için insansız sistemlerin kullanılması, piyadelerin sorun yaşamadan bölgeyi kontrol etmesini 

sağlar. İstenilen düzeyde tasarlanıp üretilen paletli ya da tekerlekli insansız kara araçları 

savaşların yeni aktörleri olacaktır. Sahip olduğu faydalı yüklerle piyadelere çatışma anında 

yardımda bulunarak olası kayıpların önüne geçilecektir. Silahlı insansız kara araçları ile 

piyadelere atış desteği sağlanacağı gibi öncü kuvvet olarak riskli bölgelerde bulunacaktır. 

Uzaktan kontrol ile bölgede hiçbir piyade bulunmadan kendisine verilen görevleri başarıyla 

                                                           
30 http://www.haber7.com/teknoloji/haber/801258-abdnin-robot-askeri-gorucuye-cikti (Erişim Tarihi: 
17.05.2016) 
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yerine getirebilecek olan insansız kara araçları, terör sorunu yaşayan ülkelerin envanterinde 

olması gereken bir askeri sistemdir.  

Saldırıya açık bir şekilde bulunan sınır karakollarının savunulması bu zamana kadar kolay 

olmamıştır. Kırsaldan gelerek açık hedef halinde olan askeri yapılara ağır silahlarla saldırılar 

düzenlenmiştir. Bu saldırılar karşısında zaman zaman asker kayıplar fazla olmuştur ancak 

teröristler hedeflerin etkisiz hale getirilmesi mümkün olmamıştır. Karakolların daha güvenli 

hale getirilmesi için ‘Kalekol’ inşa edilmiştir. Yeni askeri yapıların da korunması için, stratejik 

bölgelere yerleştirilecek olan insansız kara araçları ile asimetrik saldırılar bertaraf edilmiş 

olacaktır. Bomba yüklü araçların uzak mesafeden imha edilmesi, terörist saldırıların 

belirlenmesi, askerlerin ve askeri yapıların korunması için insansız kara araçlarına yüklenecek 

silah ve kamera sistemleriyle, ortaya çıkabilecek sorunlar engellenecektir.  

İnsansız kara araçları, Türkiye’nin terörle mücadelesinde başarılı olacaktır. Özellikle 

sokak çatışmalarında ihtiyaç duyulan teçhizatlar yerine bu tür araçların milli olarak üretimi 

askeri birliklerin operasyonlarda etkili olmasını ve kayıpların azalmasını sağlayacaktır. Her 

türlü alanda kullanılabilen, düşman hedeflerini belirleyen ve küçük, hızlı yapısıyla 

belirlenemeyen İKA, ordunun olası tehditlerde gücünü devamlı koruyacaktır.  
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