
  

ABD Savunma Bakanlığı, yaygınlaşan küçük insansız hava sistemlerine karşı koymak için yeni bir strateji dokümanı 

yayınladı. Strateji, Amerika Birleşik Devletleri içinde ve uluslararası olarak tehdidi ele almak üzere bir çerçeve sağlanmasını 

kapsamaktadır. (fotoğraf: Lobachad / Shutterstock) 

Küçük İnsansız Uçaklara Karşı Yeni Pentagon Stratejisi  

7 Ocak 2021 tarihinde George I. Seffers tarafından SIGNAL News’de yayınlanmıştır. 

Strateji dokümanı, insansız hava araçlarındaki üstel büyümeyi ele alıyor. 

ABD Savunma Bakanlığı, hem yurtiçi hem de yurtdışında büyüyen bir tehdit haline gelen küçük 

insansız uçan sistemlere karşı koyma stratejisini yayınladı. 

Strateji, küçük insansız hava sistemlerinin (sUAS) aşırı çoğalmasının Savunma Bakanlığı (DOD) için 

yeni riskler yarattığını açıklıyor. Belgede, "Teknoloji eğilimleri, sUAS'ın yasal uygulamalarını çarpıcı 

bir şekilde dönüştürürken, aynı zamanda onları devlet kullanıcılarının, devlet dışı kullanıcıların ve 

suçluların elinde giderek daha yetenekli silahlar haline getiriyor" denilmektedir. Ayrıca, “Küçük 

İHA'lar, ihmalkâr veya umursamaz operatörler tarafından kontrol edildiğinde hava, kara ve deniz 

alanlarında Savunma Bakanlığı harekâtları için tehlike oluşturabileceği” belirtildi. “Bakanlık, artan 

sayıda sUAS'ın gökyüzünü Savunma Bakanlığı uçaklarıyla paylaşacağı hava sahasında Savunma 

Bakanlığı tesisleri üzerinde çalışmalı ve ülkemizin düşmanları tarafından kullanılacağı bir ortamda 

personeli, tesisleri ve varlıkları korumalı ve savunmalıdır" şeklinde ifade edilmiştir 

Strateji, üç stratejik hedefi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken “çalışma yöntemini”  üç adımda 

özetlemektedir. Hedefler şu şekilde açıklanmıştır: anavatandaki, ev sahibi ülkelerdeki ve acil durum 

yerlerindeki personeli, varlıkları ve tesisleri korumak için yenilik ve işbirliği yoluyla ortak gücü 

geliştirmek; Görevlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yerine getirilmesini kolaylaştıran ve rakiplerin 

ABD hedeflerini engelleme yeteneğini engelleyen önemli ve maddi olmayan çözümler geliştirmek ve 

yurtiçi ve yurtdışındaki ABD çıkarlarını korumak için müttefikler ve ortaklarla ilişkiler kurmak ve 

genişletmek. 



Üç çalışma yöntemi ise şunlardır: kuvveti hazırlayın, kuvveti savunun ve ekibi oluşturun. Kuvveti 

hazırlamak için bakanlık, mevcut küçük insansız hava araçlarına karşı yeteneklerini en üst düzeye 

çıkaracak ve ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak için bir malzeme ve malzeme dışı çözüm 

paketinin verimli ve hızlı bir şekilde geliştirilmesine rehberlik etmek için risk temelli bir yaklaşım 

kullanacaktır. Kuvvetleri savunmak için, bakanlık ortak yeteneklerin sağlanmasını koordine edecek ve 

harekât kavramları ve doktrinin gelişimini senkronize edecek. Son olarak, Savunma Bakanlığı küresel 

askeri ortak olarak, mevcut ilişkilerini geliştirerek ekibi kuracak, yeni ortaklıklar oluşturacak ve ortaya 

çıkan zorlukların üstesinden gelmek için bilgi paylaşımını genişletecektir. 

Strateji belgesinin tümünü okumak için bağlantıyı tıklayın. 

Yazının bağlantısı: https://www.afcea.org/content/new-pentagon-strategy-counters-small-unmanned-

aircraft 
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