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AEGIS kruvazörü USS Lake Erie [CG 70] gemisinden,
247km yükseklikte bulunan arızalı bir uydunun imhası
amacıyla SM-3 Güdümlü Mermisinin atılışı
[Fotoğraflar: ABD Füze Savunma Ajansı (MDA)].

Hava Tehditlerine ve Balistik Güdümlü Mermilere Karşı Su-üstü
Platformlarının Savunması:

Uluslararası Savunma Pazarında
Yeni Yetenekler, Yeni Tehditler 

Su-üstü gemisi tedarikine ilişkin olarak Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu
ülkelerinin son dönem planlamaları incelendiğinde; TF-2000 Hava Savunma
Harbi Fırkateyn Projesinde olduğu gibi, ileri teknolojilere sahip fırkateyn ve

destroyer tipi su-üstü platformlara olan ihtiyacın giderek arttığı göze
çarpmaktadır.

BU tip fırkateyn ve destroyerlerin; her
geçen gün karmaşıklığı artan çok teh-

ditli ortamda, yüksek hızları ile tespitlerinde
güçlük çekilen yeni nesil uzun menzilli, deniz
sathına çok yakın seyreden, çok düşük radar
kesit alanına sahip
seyir füzeleri ile git
gide yaygınlaşan kısa
ve orta menzilli balis-
tik füzelere karşı böl-
gesel bir savunma
kalkanı olarak görev
alması hedeflenmek-
tedir.

Önümüzdeki 2o
yıl içerisinde büyük
tonajlı gemi inşası
kapsamında; dünya
çapında gemi inşa ve
modernizasyon faali-
yetlerini takip eden
‘AMI International’
firması tarafından ya-
pılan bir değerlendir-
mede, toplam
ABD$32o Milyar de-
ğerinde 447 firkateyn
ile destroyerin inşa
edileceği öngörül-

mektedir. Bu miktarın, 2o33’e kadar inşa edi-
lecek tüm yeni deniz platform ve araçlarının
%35’ini kapsaması dikkat çekicidir.

Önemli gemi inşa programlarının
%1o’unu karşılayan ABD$33 Milyar değerin-

deki 48 geminin Kuzey Afrika, Ege, Karadeniz
ve Doğu Akdeniz kıyılarından Kızıldeniz ve
Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgede yer
alan 11 ülke tarafından tedarik edilmesi bek-
lenmektedir. Söz konusu bölgelerde sürege-
len istikrarsızlıklar, artan hava ve güdümlü
mermi tehdidine karşı ileri teknolojilere sahip
büyük tonajlı su üstü gemilerinin inşasının ön-
celikli bir ihtiyaç olarak ele alınmasına ve büt-
çelerden önemli miktarlarda ödenek
ayrılmasına neden olmaktadır.

Önümüzdeki beş yıl içinde bölgedeki bir-
çok ülkenin, güçlü hava ve güdümlü mermi
savunmasına odaklı yeni nesil gemi inşa prog-
ramları için bütçelerinden önemli miktarda
pay ayırmaları söz konusudur. Örneğin; Suudi
Arabistan, halen Doğu Su Üstü Filosunu güç-
lendirmek üzere yaklaşık değeri ABD$6.5 Mil-
yar olan Su Üstü Savaş Gemisi Projesine ait
seçenekleri değerlendirmektedir.

Hizmette bulunan su üstü harp gemileri-
nin büyük çoğunluğunun sistem konfigüras-
yonunda helikopter, uçak ve güdümlü
mermilere karşı sadece kendi savunmalarını
sağlamak üzere kullanılan nokta savunma sis-
temleri yer almaktadır. Ancak, gittikçe yaygın-
laşan balistik füzeler de dahil çok çeşitli
gelişmiş güdüm sistemlerine sahip yeni nesil

AEGIS kruvazörü USS Lake Erie [CG 70]’den SM-3
Güdümlü Mermisinin, Mk 41 VLS sisteminden
fırlatılışı görülüyor [Fotoğraflar: ABD Deniz
Kuvvetleri].
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yonunu da içeren örnek bir gelişim sürecine
sahiptir.

Gelişmekte olan yeni hava ve güdümlü
mermi tehditlerine karşı kendini kanıtlamış bir
bölge hava savunma sistemi tercihi sadece bir
başlangıçtır. ABD Deniz Kuvvetleri, hemen
hemen 4o yılı aşkın bir süre içerisinde gelişimi
devam eden AEGIS Sisteminin kullanıcısı ola-
rak bölge hava savunmasında başarılı olmak
ve başarısını sürdürmek amacıyla gerekli
bütçe kaynaklarına, bilgili/deneyimli kullanıcı
personele, uzun vadeli çabalar sonucu oluş-
muş Donanma-Savunma Sanayi işbirliğine
sahip olmayı öğrenmiştir. Tüm bu faktörlerin
etkin bir şekilde takibi ve birbiriyle örtüşmesi
sonucu gittikçe zorlaşan tehdit matrisine karşı
ayak uydurabilmek mümkün olabilmiştir.

Tehdit Matrisinde Yer
Alan Güdümlü Mermi
Tipleri

Konvansiyonel Kısa Menzilli Silahlar:
Bu tip güdümlü mermiler kısa menzilli heli-
kopterlerden ve sabit kanatlı uçaklardan he-
defe doğrudan hucüm imkanı bulunduğunda
kullanılmaktadır. Hucümu geliştiren platform,
düşmanın etkin silah menzilinin dışından lazer
güdümlü mermisini, ‘Brimstone’ Mermisinde
olduğu gibi, yaklaşık 8 deniz mili mesafeden
ateşleyebilmektedir.

Uzun Menzilli Gemisavar Güdümlü
Mermiler: Bu tip güdümlü mermiler arasında
yer alan ‘Exocet’ ve ‘Harpoon’ [azami menzil-
leri 75-1oonm] Güdümlü Mermileri, Hint-Rus
ortak yapımı ‘Brahmos’ Güdümlü Mermisi gibi
yeni nesil güdümlü mermilerin gerisinde kal-
mıştır. ‘Brahmos’ Güdümlü Mermisinin 25o
deniz miline ulaşan operasyonel menzili ile
bugüne kadar geliştirilmiş en hızlı Gemivar
Seyir Füzesi [Anti-Ship Cruise Missile-ASCM]
olduğu iddia edilmektedir.

güdümlü mermi tehdidi nedeniyle, gemilerin
mevcut konvansiyonel hava savunma sistem-
leri yeterli olamamaktadır.

Bu anlamda Türkiye’nin ileri teknolojilere
sahip Bölge Hava Savunma Harbi Firkateyni
olan ‘TF-2000’ Projesi; milli gemi tasarımı,
radar ve komuta/kontrol sistemi geliştirme
faaliyetleri ile gündemde yerini almaya başla-
mıştır. Bu nedenle Savunma Sanayi Müsteşar-
lığı [SSM] tarafından, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı [DzKK]’nın ihtiyaçına yönelik TF-
2000 Firkateyninin ana sensörü olması planla-
nan radar sistemlerinin özgün olarak yurt
içinde üretilmesi amacıyla ‘Çok Amaçlı Faz Di-
zinli Radar [ÇAFRAD] Projesi’nin 1’inci Fazı’nın
hayata geçirilmesi çok önemli bir adım olarak
değerlendirilmektedir.

Yeni nesil firkateyn ve muhrip sistem kon-
figürasyonlarına ilişkin seçenekler belirlenir-
ken kullanıcı donanmalar tarafından güncel
tehdit ve savunma pazarında gelişmekte olan
tüm radar ve silah sistemleri değerlendirilerek
karar verilmektedir. Sonuçta en fazla tercih
edilen sistem, hava ve güdümlü mermi tehdi-
dine karşı başarılı bir sistem olarak rekabete
açık savunma pazarında küresel pazar payını
artırmakta ve yerini sağlamlaştırmaktadır.

Konunun Geçmişi 
Dünya donanmaları tarafından önümüz-

deki 2o yıl içerisinde yeni nesil gemilerin in-
şası için planlanan kaynağın üçte birinin,
bölge hava savunma firkateyni ve destroyeri
tedarikinde kullanılacak olması sürekli gelişen

ve artan deniz tehdit-
lerinin varlığı ile
açıklanabilmektedir.
Söz konusu tehditler;
bölgesel deniz gü-
venliği sorunların-
dan, denizde
kullanılan insansız
hava araçlarına, de-
nizaltılardan atılan
güdümlü mermilere
kadar uzanabilmek-
tedir.

Mevcut hava teh-
ditleri; firkateyn ve
destroyerlerin konfi-
gürasyonunda yer
alan radarların, diğer
sensörlerin, savaş yö-
netim sistemlerinin
ve silah sistemlerinin
gelişmesinde önemli
rol oynamaktadır.
Son nesil gemisavar
füzelerin, diğer seyir
füzelerinin ve balistik
füzelerin sahip ol-
duğu hassas güdüm
sistemleri, yüksek

uçuş hızı ve uzun menzillerine karşı savunma
ihtiyacı; uzun süren araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine, yüksek savunma harcamalarına
ve konuya ilişkin teknolojilerin hızla gelişme-
sine neden olmaktadır.

Balistik füzelere karşı savunma sistemleri
ise halen en gelişmiş yeni nesil bölge hava sa-
vunma firkateyn ve destroyerlerinin sistem
konfigürasyonunda yer almaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri [ABD] Deniz Kuvvetlerine
ait ‘Arleigh Burke’ Sınıfı Destroyerlerde bulu-
nan ‘AEGIS’ Savaş Yönetim Sistemi, gelenek-
sel deniz harekatlarının yanı sıra balistik
füzelere karşı savunma yeteneğinin entegras-

BMD kabiliyetli AEGIS Savaş Sistemi ile donatılmış
Arleigh Burke Sınıfı USS Decatur  [DDG 73]

destroyerinden SM-3 Güdümlü Mermisinin atılışı.

Pasifik Okyanusu’nda bulunan  Kauai Test İstasyonu’ndan fırlatılan kısa menzilli
balistik füzenin, AEGIS destroyeri USS Hopper [DDG 70] gemisinden  atılan SM-3
Blok 1A Güdümlü Mermisi ile önlenmesi anı.
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Kara Taarruz Seyir Füzesi [Land-At-
tack Cruise Missile-LACM]: Bu tip güdümlü
mermiler tehdit matrisinin bir parçası olup ge-
milerin hava savunma sistemlerinin ihtiyaçla-
rını saptamada önemli yer tutmaktadır. LACM
Güdümlü Mermilerinin ana hedefi, su üstü ge-
mileri değildir. Genelde LACM’ler su üstü ge-
milerine taktik sahada destek hizmeti sağlayan
kritik kara tesislerini ve komuta karargahlarını
hedef almaktadır.

Bir deniz savaşında düşman donanması-
nın önemli bir gemisinin batırılması veya sa-
dece küçük tonajlı bir gemisine hasar
verilmesi beklenmedik siyasi sonuçlara neden
olabilmektedir. 2oo6’da Lübnan açıklarında
INS Hanit’e yapılan güdümlü mermi saldırısı
benzer sonuçlara yol açmıştır.

Gittikçe karmaşık bir yapıya sahip olan
güdümlü mermiler içerisinde yer alan Rusların
‘KLUB’ Serisi Uzun Menzilli Güdümlü Mermi-
leri [NATO tanımı SS-N-27/SS-N-30] mevcut en
son nesil hava ve füze savunma sistemlerinin
sınırlarını zorlayacak sıra dışı teknik özellik-

lere sahiptir. KLUB Güdümlü Mermisi tüm de-
ğişik tipleri için ortak bir tasarıma sahip olup
uzun menzillidir [bazı versiyonlarının menzili
6oo deniz miline kadar çıkabilmektedir]. Kara
taarruz versiyonlarının yanı sıra gemisavar
modelleri de mevcuttur. KLUB Güdümlü Mer-
misi bugüne kadar birçok ülkeye [Hindistan,
Cezayir, Vietnam, Çin ve muhtemelen İran]
ihraç edilmiştir. Çok kısa zamanda atışa hazır
olan KLUB Güdümlü Mermisi birçok farklı
platformdan atılabilmektedir. Son zamanlarda
söz konusu merminin atış kontrol sisteminin
kolaylıkla ticari gemi konteynerlerine monte
edildiği, merminin kara veya demiryolu taşıt-
larından, denizaltı torpido kovanlarından ve
su üstü harp gemilerinin dikine atışlı lançerle-
rinden atılabildiği bilgileri açık kaynaklarda
yer almaktadır.

KLUB serisi güdümlü mermilerin atışları-
nın yapılmasından önce tespit/teşhis ve imha
edilmesi, mermi lançerden atıldıktan sonra
müteakip safhalardan birinde etkisiz hale ge-
tirilmesi, mevcut geleneksel hava/güdümlü

Tablo-1 LACM Kullanıcısı Ülkeler ve Füze Tipleri

mermi savunma sistemleriyle mümkün görül-
memektedir. Ayrıca, LACM tipi güdümlü
mermi miktarının kullanıcı ülke envanterle-
rinde artması, gelecekte yapılacak tehdit ve
kuvvet planlamasında göz önünde bulundu-
rulması gereken en önemli husus haline gel-
miştir. Mevcut bilgi kaynaklarına göre bugün
12 ülkenin [Tablo-1] envanterinde LACM tipi
güdümlü mermiler bulunmaktadır. Gelecek
1o yıl içerisinde LACM tipi güdümlü mermi
kullanan ülkelerin sayısında artış olması bek-
lenmektedir.

Balistik Füzeler: Bu tip güdümlü mermi-
ler İran’ın elinde de yer alan ve etkili menzil-
leri 1.ooo deniz milini aşabilen kısa ve orta
menzilli silahlardan oluşmaktadır. İran’ın
sahip olduğu balistik füze tehdidi, OBAMA
Hükümeti’nin ‘Avrupa için Aşamalı Uyarlana-
bilir Yaklaşım [European Phased Adaptive
Approach (EPAA)]’ adlı programı çerçeve-
sinde AEGIS kabiliyetinin; ABD’nin Arleigh
Burke Sınıfı Destroyerlerde yer alan deniz ko-
nuşlu Balistik Füze Savunması [BMD] sa-
vunma sistemi ile tam entegre bir şekilde,
Romanya ve Polonya’da kurulacak sahil istas-
yonlarında tesisine ön ayak olmuştur. Tam bir
BMD kabiliyetinin tesisi için Avrupa donan-
malarında bulunan sensör ve silah sistemleri-
nin entegrasyonuna yönelik test ve
denemelere halen devam edilmektedir.

Görevler ve Yetenekler
Günümüzde modern donanmaların en

güçlü unsurları arasında yeni nesil bölge hava
savunma firkateyn ve destroyerleri yer almak-
tadır. Tümünün tasarım ihtiyacı içinde; barış
zamanı deniz güvenliği ve temsil görevlerinin
yanı sıra gerginlik ve savaş zamanı Denizaltı,
Su Üstü ve Hava Savunma Harekatı kabiliyet-
lerini destekleyen en ileri teknoloji ürünü Ko-
muta ve Komuta Kontrol Sistemleri de yer
almaktadır.

Bir bölge hava savunma fırkateynine ait
Komuta ve Komuta Kontrol Sisteminden bek-
lenen görevler aşağıda verilmiştir:

l Kendi etrafında oluşturulan savunma
bölgesini ve diğer önemli harekat sahalarını
[amfibik bir harekatta çıkarma sahası gibi], in-
sanlı veya insansız hava vasıtaları ile uzun
menzilli ve taktik balistik füzelere karşı savun-
ması.

l Karadaki stratejik bölge ve tesislerin
taktik balistik ve seyir füzesi taarruzlarına karşı
savunması için kara konuşlu hava ve füze sa-
vunma sistemleriyle entegrasyon kabiliyeti
veya sahil stratejik hedeflerinin/sahalarının
korunması amacıyla karaya konuşlu Hava ve
Balistik Füze Savunma Merkezleri ile tam en-
tegrasyon.

l Sahil bölgelerine konuşlu Kara Kuvvet-
lerine ait birliklerin hava ve füze saldırılarına
karşı savunulması.
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rilmiştir. Tablo-2 incelendiğinde; ABD’nde
inşa edilmekte olan Arleigh Burke ve Zumwalt
Sınıfı Destroyerlerin başı çektiği görülmekte-
dir. Avrupa’da gerçekleştirilecek projelerde İn-
giltere tarafından inşa edilecek Tip 26 Sınıfı,
Fransa’da inşa edilecek FREMM Sınıfı ve DzKK
için inşa edilecek TF-2000 Sınıfı Bölge Hava
Savunma Firkateynleri dikkati çekmektedir.

Asya-Pasifik Bölgesi’nde ise yeni nesil
hava savunma gemisi projeleri olarak Avustu-
ralya’nın Hobart Sınıfı, Güney Kore’nin KDX-
2 ve KDX-3 Sınıfları, Japonya’nın Atago Sınıfı
AEGIS Destroyerleri ve Çin Halk Cumhuri-
yeti’nin yeni nesil firkateyn ve destroyer pro-
jeleri önem kazanmaktadır.

Tablo-2’de bulunan bilgilere bakıldığında
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde daha
yüksek tonajlı ve ileri teknolojilere sahip plat-
formlara olan ihtiyacın arttığı görülmektedir.
Öngörülen ihtiyacın çoğunun 2.ooo ton ve
daha aşağı tonajda korvet tasarımlarını kapsa-
masına rağmen, yaklaşık ABD$15 Milyar’lık
bir meblağın yeni nesil fırkateyn ve destroyer-
lerin inşasına tahsis edildiği görülmektedir.

AMI International firması tarafından izle-
nen 15 MENA ülkesinden yedisinin mevcut ve
müteakip planlamalarında yeni nesil firkateyn
ve muhrip tedariki yer almaktadır. MENA böl-
gesindeki dikkati çeken projeler aşağıda veril-
miştir:

l Fas’ın yaklaşık ABD$7oo Milyon bedel
ile Fransız DCNS firmasından FREMM Sınıfı
Destroyer tedariki.

l Cezayir’in yaklaşık ABD$3 Milyar tuta-
rındaki Alman MEKO A200 ve Çin F-22A hafif
firkateyn karışımı tasarıma haiz yedi yeni fır-
kateyn tedariki.

l Suudi Arabistan’ın ABD$6 Milyar’ın
üzerinde bir bedel ile dört yeni nesil firkateyn
veya destroyer tedariki  S&H

l Hava ve füze saldırılarına karşı caydırı-
cılığın tesisi veya savunma amacıyla [sahip ol-
duğu silah, sensör ve Komuta ve Kontrol
kabiliyetiyle] müşterek, koalisyon, müttefik
veya deniz harekatında veya diğer taktik BMD
savunma faaliyetlerinde katkı sağlamaya hazır
olmak.

Yukarıda verilen görevler dışında, diğer
görevler için yeni nesil bölge hava savunma
firkateynlerine ait Komuta ve Kontrol Sistemi-
nin kapsamlı ve güvenilir olması gerekmekte-
dir. Bu sistemler, aynı zamanda düşman hava
ve füze tehdidinin önlenmesi için işlem/algo-
ritma, data link, emniyetli ağlar üzerinden ses
ve data iletişimini içeren hedef tespit-sınıflan-
dırma-takip-angajman çevrimi içerisinde ihti-
yaç duyulan koordinasyonu kurma ve idame
etme kabiliyetine sahip olmalıdır.

Görev ömrü yaklaşık 3o yıl olan bir firka-
teyn veya destroyer gibi çok amaçlı görev
fonksiyonlarına sahip bir platforma balistik fü-
zelere karşı savunma kabiliyetinin entegras-
yonu kolay olmamaktadır. Herhangi bir
balistik füzeye karşı savunma gemisi konfigü-
rasyonu içerisinde en ileri teknolojilere sahip
sensörler, silahlar ve savaş yönetim sistemi yer
almaktadır. Stratejik hedefine doğru ilerleyen
bir güdümlü merminin tam zamanında imhası,
ancak tüm bu sistemlerin birlikte uyum içinde
ve etkin bir şekilde çalışması ile mümkün ola-
bilmektedir. Bugüne kadar tüm bu ihtiyaçları
karşılayarak balistik güdümlü mermileri, stra-
tejik hedeflerine ulaşamadan tespit, takip ve
imha işlevlerinde AEGIS Sistemi en başarılı sis-
tem olarak görülmektedir.

Halen NATO’ya üye ülke donanmalarının
su üstü gemilerine, balistik füzelere karşı sa-
vunma sisteminin entegrasyonu için gerekli
faaliyetlere devam edilmektedir. İngiliz Krali-
yet Deniz Kuvvetleri; Tip 45 Daring Sınıfı Des-
troyerlerinde bulunan ‘Sea Viper/ASTER-30’
Güdümlü Mermileri ile ‘Sampson’ Radarının
balistik füzeleri tespit ve izleme kabiliyeti ka-
zanması için, ABD Deniz Kuvvetleri ve Füze

Savunma Ajansı [Missile Defense Agency-
MDA] ile işbirliği yapmaktadır. Alman Deniz
Kuvvetleri ise üç F-124 Sachsen Sınıfı Firkatey-
nine BMD kabiliyetinin entegrasyonu için ge-
rekli çalışmaları yapmaktadır. Bu amaçla söz
konusu gemilerde mevcut bulunan radarların
ve Savaş Yönetim Sisteminin güncellenmesi
veya tümüyle değişimi konuları üzerindeki
değerlendirmelere devam edilmektedir. Dani-
marka’nın Iver Huitfeldt Sınıfı ve Hollanda’nın
De Zeven Provincien Sınıfı Firkateynlerde de
benzeri bir entegrasyonun yapılması gün-
demde yer almaktadır.

Bu ülkelerden hiçbiri henüz bir balistik fü-
zenin tespiti, takibi ve imhası konusunda bir
harekat ihtiyacı belirlememiştir. Balistik fü-
zeye karşı savunma bir harekat ihtiyacı olarak
belirlendiği takdirde; yapılacak sistem iyileş-
tirme ve modernizasyon faaliyetleri kapsa-
mında, SM-2 Blok III Güdümlü Mermilerinin
SM-3 Güdümlü Mermileri ile değiştirilmesi ve
uzun soluklu bir test ve sertifikasyon progra-
mının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Savunma Pazarının Durumu
Yakın gelecekte inşa edilecek fırkateyn ve

destroyer projelerine ait bilgiler Tablo-2’de ve-

Tablo-2 Yakın Gelecekte İnşa Edilecek Fırkateyn ve Destroyer Projeleri

Balistik Güdümlü Mermilere Karşı
Savunma  Çevrimi [Grafik: ABD Füze
Savunma Ajansı (MDA)].

* AMI International Danışmanı


