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İnsansız Kara 
Araçları ve Muharebe 
Sahasının Geleceği
Bölgemizdeki son çatışmalarda esen insansız 
hava araçları (İHA) rüzgârından bütün bir savunma 
sektörünün etkilendiğini görüyoruz. Bu rüzgârın, 
insansız kara araçlarının (İKA) da muharebe 
sahasına girişini hızlandıracağı değerlendiriliyor. 
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İnsansız Kara Aracı (İKA) 
Düşüncesi
Ordular giderek daha az can kaybı ve yaralanma 
sağlayacak çözümlere yönelirken bu kapsamda 
İKA’ların her geçen gün daha fazla kullanımı için 
yöntem ve yollar keşfetmekte; özellikle yapay 
zekânın bu alana girişi ile hava, kara ve denizdeki 
her türlü silah sistemi ve aracın birbirleriyle 
koordineli ve otonom olarak çalışabilmesinin 
yolları aranıyor. 

D.Galar, U.Kumar ve D.Seneviratne’ın birlikte 
hazırladığı “Robotlar, Dronlar, İnsansız Hava ve 
Kara Araçları” başlıklı kitapta, insanın dünyamızı 

otomatikleştirme dürtüsünün durdurulamaz 
göründüğü ve insan zekâsının robotlar gibi 
bilgisayar kontrollü makinelere aktarılmasının, 
mevcut teorilerin geliştirilmesi ve tekrarlanabilir 
hâle getirilmesi anlamında bir etki de meydana 
getirebileceğinden bahsediliyor. 

Bu konudaki terminoloji, genellikle İKA 
denildiğinde uzaktan kumanda edilmeyi, 
“Otonomi” ifadesiyle ise daha çok, sensörler 
vasıtasıyla bulunduğu yerin algılanması ve 
devamındaki bütün hareketlerin, aracın kendi 
beynini temsilen yapay zekâ algoritmaları 
üzerinden yapılmasını kastediyor. 
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Araçlarda otonomi ile ilgili bir fikir vermesi 
açısından, Mars’a indirilen ve uzaktan komutası 
mümkün olmayan Perseverance aracının, kendi 
karar verdiği uygun alana inişini yine kendi 
otonom sistemi ile gerçekleştirmiş olması, 
teknolojinin geldiği noktanın göstergesidir. 

Bugün dünya orduları da bu alanda yapılan 
büyük yatırımlarla, insan ve makinenin ortak bir 
savaş alanı vizyonunu inşa ediyor.

İKA düşüncesi, 1920’li yıllara kadar gitse de 
otonomi için gerekli teknolojilerin olgunlaşmaya 
başladığı 80’li yıllar bu konudaki gelişmelerin 
başlangıcı sayılabilir. 80’li yıllarda yapılan 
çalışmalarda, otobanda manyetik güçle kontrol 
edilen araçların denemelerinden, yarı otonom 
ve sürücülü fakat sürücünün %98 oranında 
kontrollere karışmadığı sürüşlere kadar birçok 
tecrübe ortaya konmuş, teknolojinin ortaya 
çıkarttığı yeni imkânlarla otonomiye her gün daha 
fazla yaklaşan bugünkü insansız kara araç ve 
sistemlerine ulaşılmıştır. 

Sivil ve askeri kullanımda otonom saha 
robotlarının geliştirilmesindeki genel eğilim sürat, 
enerji verimliliği, yönlendirmede sensör kullanımı, 
kablosuz iletişim ve Küresel Konumlandırma 
Sistemi (GNSS) gibi teknolojiler üzerinedir. Bu 
uygulamalar sahada birçok değişikliğe sebep 
olacaktır. 

Savunma/güvenlik maksadıyla kullanılan İKA 
ailesinden küçük sınıf robotlar, özellikle mayın 
ve patlayıcı harekâtında silahlı kuvvetler ve polis 
teşkilatlarınca yoğun olarak kullanılıyor.

Diğer yandan, orta ve ağır sınıf İKA’lar ise her 
gün yeni bir özellik kazanarak otonom kullanıma 
doğru ilerliyor. Boyutu ne olursa olsun İKA, 
teknolojinin geldiği nokta itibarıyla muharebe 
alanında giderek daha fazla görülecektir. Bu 
alanda bugün birçok ülke ordusu denemeler icra 
etmekte, bu araçların muharebe sahasındaki 
kullanım konseptleri oluşturulmaktadır. İKA’ların 
muharebe alanına girmesiyle mevcut zırhlı araç 
ve sistemlerin ortadan kalkma ihtimali de tartışılan 
bir konu hâline geldi.
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İKA’larının tercih sebepleri 
ve kullanım alanları
Günümüzde her alanda ortaya çıkan yeni 
teknolojilerin getirdiği hassasiyet ve kolaylıkların 
savaş alanlarında da kullanılma ihtiyacı, bunun 
yanında 21. Yüzyılda bireyin değerinin hiç 
olmadığı kadar artmış olması, bu sistemlerin 
tercih edilmesinin sebepleri arasında. Savaşla 
ilgili her sahada vekalet savaşçıları, özel askeri 
şirketler ve bunlar gibi ulusötesi yapıların 
kullanılmaya başladığı bir dönemde bu sistemlere 
giderek daha çok başvurulacağı öngörülmekte. 
Hibrit savaş kavramının da bir kanadını 
oluşturabilecek İKA’lar, gelecek savaşların önemli 
aktörleri arasında yer alıyor. 

Çeşitli boyutlarda üretilebilen ancak genellikle 
klasik silah platformlarından daha minyatür ve 
hafif bir yapıda olan İKA, pratik kullanımı, riski 
düşürüyor olması ve ekonomik oluşu sebebiyle 
tercih ediliyor. Bu sistemlerde, mevcut tank 
ve zırhlı araçlardaki gibi aşırı korunma ihtiyacı 
bulunmadığından, ağır zırhlar kullanılmıyor. Bu 
da hem kullanıcı ve hem de üreticiler açısından 
(Daha küçük güç grubu ile yetinilebilmesi ve 
ekonomik olması) avantajlı bir durum. 

Askeri sahada keşif, gözetleme, hedef tespiti, 

lojistik, ateş desteği, tehlikeli görevler ve 
birlik (Güç) koruması ve bunun gibi alanlarda 
kullanılabilirler. Son yıllarda bütün dünyada 
büyük yükseliş gösteren doğal afetlerde arama-
kurtarma görevlerinde ve muharebe sahasında 
yaralı/tutsak kurtarma operasyonlarında da 
yoğun olarak kullanılmaya başladılar. 

İKA sistemleri, istendiğinde görev alacak robot 
ve İHA sistemlerini de üzerinde bulundurabilen, 
bazen de yaya ilerleyen unsurlara ve devriyelere 
eşlik ederek destek sağlayabilecek yapıda 
tasarlanıyor. Bu sistemler, askerlerin sadece 
kendi operasyonel işleriyle ilgilenmelerini sağlar 
ve karar vericilere zaman kazandırır. 
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Körfez savaşında tatbik edilen büyük hava 
gücü ve uzaktan atılan isabetli füzelerin etkisi 
düşünüldüğünde, bunlara ek olarak (piyadeden 
önce) İKA’lardan oluşan bir birliğin düşman 
mevzilerine girmesi, düşmanı büyük ölçüde 
gücünü kullanmaya itecek bir hareket tarzı 
olacaktır. 

Henüz tam anlamıyla otonom kullanıma hazır 
olmasa da bugün çeşitli İKA sistemleri, kullanım 
konseptinin oluşturulması için muharebe 
alanlarında tecrübe edilmeyi bekliyor. Muharebe 
sahasındaki kullanıcının İKA’ya güvenmesi, etkin 
kullanımın yolunu açabilir. Üreticilerin araçlarda 
insan-makine uyumunu gözetmesi bu bakımdan 
önemli. 

Dünyada son dönemde insansız sistemlere 
yönelişin işaretlerinden biri de birçok ülkenin bu 
konuda kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretime 
geçmiş olması. Genellikle büyük muharebe 
araçlarının İKA’lara dönüştürülmesi işlemi, belirli 
standart kitlerin kullanılması suretiyle yapılıyor. 
Bu uygulama, ihtiyaç hâlinde her türlü insanlı 
muharebe aracının insansız hâle getirilmesini 
sağlayacak kullanışlı bir yaklaşım olarak 
benimsenmiş görünüyor. 

Mayın ve EYP’lere karşı kullanılan küçük sınıf 
robotlar bir kenara konursa, orta-ağır sınıf 
İKA’lar arasında Rus Uran-9, ABD’nin RipSaw, 
Estonya’nın TheMIS, İngiliz BAE Systems 
Robotic Technology Demonstrator araçları göze 
çarpıyor. Ülkeler, gerçek çatışma alanlarında 
her fırsatta bu sistemleri deneyerek geliştiriyor. 
Rusya, Uran-9 aracını Suriye muharebe alanında 
yıllardır deniyor.

Türkiye’de üretilen sistemler arasında öne 
çıkanlar Aselsan-Katmerciler ortak üretimi UKAP, 
Elektroland Defence üretimi Boğaç, Havelsan 
üretimi Barkan (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, 
Nükleer [KBRN] tespit, teşhis, müdahale aracı) 
olarak gösterilebilir.

Bu ürünlerin bir kısmı, yurt dışında da pazar 
buluyor.

Aselsan-Katmerciler birlikteliği ile ortaya çıkan 
UKAP (veya O-İKA-2); keşif, gözetleme ve hedef 
tespiti yapan, üzerine silah sistemleri ve ihtiyaç 
duyulan başka sistemlerin de takılabildiği bir 
platformdur. Projede, insansız kullanımın yanında 
otonom kullanım da öngörülmüştür. 

Elektroland Defence firmasının sistemi olan 
Çok Amaçlı Hibrit Otonom İnsansız Kara Aracı 
Boğaç, lojistik destek, ekipmanlı operasyon, 
yük taşıma, silah kulesi yetenekleriyle, keşif-
gözetleme ve öncü kuvvet görevlerini yerine 
getirebilmekte, muharebede yaralı kurtarma 
işlemi de yapabilmektedir. Firmanın Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı bünyesinde Libya, 
Suriye ve Azerbaycan’da ayrıca Bangladeş 
ordusunda başarıyla kullanılan birçok robotik 
sistemi bulunuyor.

Barkan, Havelsan tasarımı KBRN tespit, teşhis, 
müdahale aracıdır. Üzerindeki SARP-L uzaktan 
komutalı silah sistemi ve teleskobik mast üzerine 
entegre edilmiş elektro-optik görüntüleyiciler 
yardımı ile muharebe görevlerinde destek 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Bu İKA’ların muharebe görevlerinde kullanımında 
modülerlik ve batarya ömürleri önemli iki kriterdir. 
Çeşitli dedektör, sensör, işlemci, motor, lidar, 
kamera, haberleşme ve silah sistemleri ile 
donatılarak muharebe sahasında çok geniş bir 
yelpazede kullanılması mümkün görünen İKA’ların 
başlangıçta lojistik ihtiyaçlar, düşman arazisinde 
kalmış kişilerin kurtarılması, taktik şartlarda araç 
kurtarma ve mayına karşı harekât gibi insan 
hayatını tehlikeye atmadan yapılabilecek teknik 
konularda devreye girmesi, sonrasında geniş 
bir yelpazedeki diğer konularda kademeli olarak 
kullanılması beklenebilir. 

Teknolojinin geldiği seviye değerlendirildiğinde 
İKA’ların başlangıçta insanlı sistemlerle birlikte 
kullanılması, 10-15 yıl içerisinde kademeli 
olarak çeşitli alanlarda otonom kullanıma 
geçilmesi bekleniyor. Her durumda otonom 
sistemlerin mevcut insanlı sistemlerle birlikte 
kullanımına devam edileceği, insan unsurunun 
muharebe sahasından kalkmasının henüz söz 
konusu olmadığı, mevcut tank ve benzer silah 
sistemlerinin 2030’dan sonra da kullanılmaya 
devam edeceği değerlendiriliyor. Yine de 
bu konularda ABD ve Çin’in yaklaşımlarında 
farklılıklar göze çarptığından, muharebe 
alanlarındaki hareketleri iyi takip etmek gerekiyor. 

İnsansız kuleye sahip tank modelleri de İKA 
kapsamında değerlendirilebilecek ve bazı 
ülkelerce çalışılmış bir yaklaşım. İnsansız kuleye 
sahip Rus T-14 Armata tankı buna bir örnek. 
Tankta, mürettebatsız kuleyi koruyan zırhın çok 
güçlü olmasına gerek görülmemiştir. 
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Altay Tank Projesi ve 
İKA yaklaşımı
Bu kapsamda, Altay Tank projesinin de yeni 
bir bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmesinde 
fayda mülahaza ediliyor. Yakın ve uzak gelecekte 
karşılaşılacak muharebe alanı tehditleri ve 
yeniden şekillenen muharebe alanı dinamiklerinin 
değerlendirilmesi ile eldeki imkânlar en yararlı 
şekilde kullanılmalıdır. Tankın çekirdek şartnamesi 
2000’li yılların başında tamamlandı. Şartnamenin 
oldukça öngörülü ve uzun zaman hizmet edecek 
bir tankın koşulları dikkate alınarak hazırlandığı 
ve güncellemeler yapıldığı bir gerçekse de bugün 
şekillenmekte olan muharebe alanının öngörülen 
şartlarını tam anlamıyla karşılayamayabilir. 
Bugün, bu maddelerin üzerinden 20 yıl geçmiştir 
ve prototipi oluşmuş bir tank da olsa, ihtiyaca 
ve kullanılacak tehdit ve araziye göre farklı 
konfigürasyonlarda hazırlanmış modellere sahip 
olan Altay tankının öngörülen tehditlere ve 
oluşmakta olan muharebe sahası dinamiklerine 
cevap verecek bir konfigürasyonunun da 
üretilmesi planlanmalıdır. Altay tankı için bir 
adet insansız kuleli T3 prototipi öngörülmesi, 
buna işaret ediyor. Bununla birlikte bu yeterli 
değildir. Tankın klasik muharebeler haricinde, 

yeni muharebe sahası dinamiklerine uyum 
sağlayabilecek bir versiyonu, diğer Altay 
versiyonlarıyla birlikte kullanılabilecek şekilde, 
koruma endişelerinden büyük ölçüde sıyrılmış 
ve bu yüzden çok daha hafif ve muhtemelen 
daha küçük bir versiyonunun üretilmesi ve 
bu versiyon üzerinde kullanım senaryolarının 
denenmesi düşünülmelidir. Bu şekliyle mevcut 
motor sorununun da büyük ölçüde aşılması 
beklenebilir. Bu versiyonda daha düşük dizel 
veya elektrik motorların kullanımı mümkün 
olabilecektir. Bu versiyonun birden fazla 
prototip şeklinde üretilmesi ve farklı maksatlarla 
kullanımının tecrübe edilmesi Altay tankının 
mevcut versiyonunun motor bekleme zulmüne de 
son verebilir. 
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Sonuç
 Bu sistemler milli imkânlarla geliştirilmeye 
devam edilmeli, insansız tank konusu ciddi olarak 
düşünülmelidir. 

 Bu araçlara tam otonomi yolunda yeni 
yetenekler kazandırılması, tatbikat senaryolarında 
yerlerini alması, her fırsatta sahada denenmesi 
ve geliştirilmesi hedeflenmelidir. Bu denemeler 
sonrasında İKA’ların kullanım konseptleri, yarı 
otonom/otonom kullanıma göre oluşturulmalı, 
Endüstri 4.0 teknolojileri üzerinden muharebe 
alanındaki bütün sistemlerle koordine içerisinde 
çalışması esas alınmalı, her türlü insansız araç 
yeteneklerinin ağ destekli muharebe alanına 
entegre edilerek en etkin şekilde kullanılması 
sağlanmalıdır.

 Konuyla ilgili unsurlar içeren müttefik ülke 
tatbikatlarına iştirak edilmesi, dost ve müttefik 
ülke yeteneklerinin bu pencereden dikkatlice 
izlenmesi önemlidir.

 Bu araçlar otonom olarak çalışabilmek için 
GNSS’ye ihtiyaç duyuyor. GNSS ise karıştırma 
karşısında veri kesintisi yaşayacak veya 
enterferansa hassas bir sistemdir. Bu çerçevede 
yakın gelecekte İKA’lar için karşı tedbirler 
kapsamında Milli bir GNSS altyapısı, elektronik 
harp tedbirleri ve yazılımlara müdahalenin 
engellenmesi konularının önem kazanacağı 
öngörülebilir.

 İKA’lar, İHA’lar sonrasında müteakip dalgayı 
oluşturacak muharebe sahası aktörleri olarak 
görülebilir. Gerçekçi bir değerlendirmeyle bir 
çatışma durumunda yüzlerce Ripsaw, Uran-9 

vb.  İKA’ları görmemiz son derece muhtemeldir. 
Farklı çaplardaki silah sistemlerini kullanabilen, 
uçaklarla kolayca istenilen yere nakledilebilen 
modüler yapıdaki bu sistemlerle göreve göre 
farklı konfigürasyonlar oluşturulabilir. Genellikle 
elektrikli güç sistemleri kullandıklarından, 
çalışırken çok az ses çıkartırlar ve baskın tesirli 
sürpriz operasyonlara uygundurlar. Bu açıdan 
savunma tarafından bakıldığında, eğer bunları 
kolayca ortadan kaldıracak sistem ve çözümler 
oluşturamazsak önlemesi zor olan bir rüzgâr 
üzerimize doğru geliyor. 

 Orta Doğu ve Afrika pazarında kullanılan 
Çin İHA’larının performansından (Türk ve İsrail 
İHA’larıyla karşılaştırıldığında) son dönemde 
şikâyetler geldiği görülüyor. Bu kullanıcıların Türk 
ve İsrail üretimi İHA’larla ilgilendikleri haberlere 
yansıyor. Bu açıdan bakıldığında muharebe 
alanında kendini kanıtlayarak gerçek bir başarı 
yakalamış olan Türk üretimi yeni teknolojinin 
süratle İKA üretiminde de aynı başarıyı 
göstermesi ve muharebe alanı dinamiklerinde 
yeni bir dönemin tanımlanması mümkündür. 
Türk İHA’larının başarılarına bakıldığında, bunun 
imkânsız olmadığı anlaşılabilir.

Kaynaklar:
Diego Galar, Uday Kumar, and Dammika Seneviratne, Robots, İHAes, 
UAVs and UGVs for Operation and Maintenance, CRC Press, Taylor & 
Francis Group, Boca Raton London, New York, 2020

Global Defense Technology website, UGVS Are Coming, But Can 
They Replace Tanks? https://defence.nridigital.com/global_defence_
technology_feb20/ugvs_are_coming_but_can_they_replace_tanks

Saloni Walimbe, The Role of Autonomous Unmanned Ground Vehicle 
Technologies in Defense Applications, 1 Ekim 2020, https://www.
aerodefensetech.com/component/content/article/adt/features/
articles/37888

David Miller, The Future of Unmanned Ground Systems in the 
Operational Environment, U.S. Army website, August 20, 2020 https://
www.army.mil/article/238342/the_future_of_unmanned_ground_
systems_in_the_operational_environment

National Research Council. 2005. Autonomous Vehicles in Support of 
Naval Operations. Washington, DC: The National Academies Press. 
https://doi.org/10.17226/11379.SAYI 96

86

ACROB 
Atılabilir Mini Keşif  
ve Gözetleme Robotu

BOĞAÇ 
6x6 Uzaktan 

Komutalı Çok Maksatlı 
İnsansız Kara Aracı

TMR-I Dinçer 
Bomba İmha Robotu

TMR-II Kutlu 
Bomba İmha Robotu

Teoman 
Silahlı Taktik 

Robot

www.elektrolanddefence.com

87

ACROB 
Atılabilir Mini Keşif  
ve Gözetleme Robotu

BOĞAÇ 
6x6 Uzaktan 

Komutalı Çok Maksatlı 
İnsansız Kara Aracı

TMR-I Dinçer 
Bomba İmha Robotu

TMR-II Kutlu 
Bomba İmha Robotu

Teoman 
Silahlı Taktik 

Robot

www.elektrolanddefence.com


