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Merkez Strateji Enstitüsü 

 

[Metni yazın] Sayfa ii 

 

Bu inceleme, Rusya Federasyonu’ndan alımı gündemde
olan S-400 füzeleri, Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçları
hakkında bilgi sunmak maksadıyla hazırlanmıştır.

MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk

analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli

bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Amaç:

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazar/lara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için
zorunlu tutulmuştur.

Hazırlayan: Oktay BİNGÖL
Emekli  Tuğ  General, Doç.Dr. MSE Bşk.
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S-400 Alımı: Siyasi ve Askeri Bağlamda Kritik Sorular ve Yanıtları 

  Giriş 

Türkiye’de Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemine (YİHSS) ve bu sistemin önemli bir bileşenini 

oluşturan Yüksek İrtifa Hava Savunma Füzesine (YİHSF) sahip olmak 1990’lardan günümüze siyasi ve 

askeri planlayıcıları ve karar vericileri meşgul eden, iç ve dış tedarikçilerin iştihanı kabartan bir konu 

idi. Şimdilerde bir yıldan az bir süre içinde Rusya’dan S-400 alımı kararının verilmesi ile uzun sürecin, 

bir boyutta sonuna gelinmek üzere olduğu görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 25 Temmuz 2017’de 

yaptığı açıklamalar Rusya ile imzaların atıldığını ya da atılmak üzere olduğunu belirtiyor.1  

S-400’lerin Rusya’dan tedarikine karar verilmiş olmakla birlikte, sistemlerin etkinliği, 

güvenirliliği, maliyeti, Türkiye’nin acil hava savunma ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağı, NATO 

sistemleri ile entegrasyon sorunları, teknoloji transferi yapılıp yapılamayacağı günümüzde ve 

önümüzdeki yıllarda tartışılmaya devam edecek kritik konulardır. Burada da bu sorulara yanıt 

aranmaktadır. 

1.  Hava sahasında tehditler nelerdir?  

Hava sahası, bir devletin egemenliği altında bulunan kara ve deniz alanları ile birlikte, o ülkenin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Her devlet hava sahasında tam egemenlik sağlamak ve emniyete almak ister. 

Hava sahasını kullanan başlıca vasıtalar; barış, kriz ve savaş ortamında dost, tarafsız ve düşman 

ayrımına tabi olmak kaydıyla değişik irtifalarda (yükseklik) uçan sivil ve askeri uçaklar, helikopterler, 

insansız hava araçları, karadan-denizden (altından) havaya/karaya ve denize (altına) fırlatılan seyir ve 

balistik füzelerdir. Karada konuşlu çeşitli çapta silahlar da farklı yüksekliklerde hava sahasını kullanır.  

Günümüzde NBC ve konvansiyonel başlık taşıyan balistik füzeler ile seyir füzeleri, sınır 

bölgelerinde kısa menzilli roket sistemleri, toplar ve havanlar, düşmanca niyetle yaklaşan uçaklar ciddi 

tehditler oluşturabilmektedir. Kriz ve savaş durumunda en tehlikeli senaryoyu dikkate alan devletler, 

risk ve tehditleri sıralayarak tedbir almaya ve hava-füze savunma sistemi geliştirmeye 

çalışmaktadırlar.  

2.  Hava savunma sistemi nedir?  

Hava Savunma Sistemi, sıklıkla Entegre Hava Savunma Sistemi veya Müşterek Hava ve Füze 

Savunma Sistemi olarak da kullanılır, bir bölge üzerinde (ülkeler grubu, ülke, harp alanı, harekat alanı, 

harekat bölgesi, muharebe bölgesi vb) öngörülen bir yüksekliğe (irtifa) ve menzile kadar hava 

araçlarına ve her tür füzeye/rokete karşı hava savunma sağlamak için çeşitli silah, platform, radar ve 

komuta kontrol sistemlerinin karşılıklı destek ve etki sağlayacak şekilde bir arada, uyumlu ve entegre 

bir yaklaşımla kullanılarak oluşturulan çok elemanlı komplike bir sistemdir. Ülkeler grubunun hava 

savunmasına NATO Hava Savunma Sistemi, ülke bazındakine Türkiye’nin Hava Savunma Sistemi, 
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harekât alanı kapsamındakine ise Fırat Kalkanı Hava Savunma Sistemi (tesis edildiyse) örnek 

verilebilir.  

Entegre Hava Savunma Sistemi, alçak, orta ve yüksek irtifaları kapsayacak şekilde, kısa, orta ve 

uzun menzilli; kara, deniz, hava ve uzayda konuşlu/kullanılan, personel ve araç üzerinde taşınan, 

araçlara monteli veya çekili muhtelif silahlar, uçaklar ve füzesavarlardan oluşabilir.  

S-400’ler özellikle orta ve yüksek irtifada ve orta ve uzun menzilde hava ve füze savunması 

sağlayan sistemlerdir.  

Günümüzde dünyada, karşı karşıya kaldığı bölgesel/küresel hava-füze tehditlerine tam 

korumaya yakın emniyet sağlayan entegre sisteme sahip tek ülkenin ABD olduğu söylenebilir. ABD bu 

kapasiteye; teknolojik seviyesinin, nükleer caydırıcılığının ve küresel askeri konuşlanmasının yanında 

bulunduğu coğrafyanın avantajları ile sahip olmuştur. Orta Doğu’da ise İsrail, milli imkânları ve 

ABD’nin teknoloji transferi ile 1948’den günümüze iç siyasi çekişmelerden kurtulmuş bir stratejik aklın 

yönlendirmesinde aşama aşama tesis ettiği hava savunma kapasitesi ile mükemmele yakın ve özgün 

bir sisteme sahip olmuştur.  

3.  Türkiye Hava Savunma Sisteminin yeterliliği nedir? 

Soğuk Savaş süresince ABD ve NATO hava şemsiyesine güvenen Türkiye, 1990’lardan 

günümüze hava tehditlerini tam olarak tanımlayamamış, milli ve özgün bir hava savunma sistemi 

konsepti oluşturamamış, ihtiyaçlarını belirleyememiş ve tespit ettiği yeteneklere tam olarak 

kavuşamamıştır.  

Alçak irtifada kara ve deniz platformlarında konuşlu olan uçaksavar/hava savunma silahları ile 

yeterli olduğunu varsaymış, ancak bu varsayım test edilmemiş/edilememiştir. Orta ve yüksek irtifada 

ise, balistik füzelerin de gelişmesiyle, irtifa yükseldikçe artmak üzere ciddi bir zafiyet ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, bu zafiyeti gidermek için 1997’den günümüze bir taraftan NATO Hava Savunma 

şemsiyesinden istifade ederken, diğer taraftan kendi milli sistemlerini geliştirme arayışını başlatmış, 

İsrail’den ortak üretimle sistem teminine yönelik çalışmalar 2000’lerin başında ekonomik ve siyasi 

nedenlerle sonlanmıştır. 2006’da başlatılan “Türk-Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma 

Sistemi” (T-LORAMIDS) projesi kapsamında arayışlar ise 2015 yılına kadar dokuz yıl devam etmiştir.  

Diğer taraftan SSM’lığınca çeşitli firmalarda (yerli) alçak ve orta irtifa hava savunması 

kapsamında ona yakın proje yürütülmekte olup, projelerin bir kısmı tamamlanmıştır.2 

Yürütülen/tamamlanan projeler önemli yetenekler kazandırmış olmakla birlikte, çoğunlukla tehdidin 

gerisinde kalmış, bazıları ihtiyacı karşılayamamış, tamamlanma/teslim süreleri uzamıştır. Suriye’deki 

iç savaş sırasında topraklarımıza düşerek can kaybına ve hasara neden olan katyuşa benzeri füze ve 

roketler, Suriye tarafından düşürülen uçağımız ve Suriye rejimi ve Rus uçakları tarafından Türkiye 

hava sahasının sık ihlalleri mevcut projelerin yetersizliğini/caydırıcılık eksikliğini ortaya koyan bazı 
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örneklerdir. Bunun da ötesinde Türkiye’nin balistik füzelere, stratejik bombardıman uçaklarına ve 

seyir füzelerine karşı hemen hiçbir savunma yeteneği bulunmamaktadır. 

Türkiye, yüksek irtifada hava savunma yeteneği kazanmak için 2012-2015 yılları arasında 

arayışlarına T-LORAMIDS kapsamında devam etmiş, Çin ile son aşamaya getirdiği 3,5 milyarlık 

dolarlık FD-2000 füze alımından Kasım 2015’de sistemin etkinlik ve teknoloji transferi sorunlarına 

ilaveten, siyasi ve ekonomik nedenlerle vazgeçmiş ve yaklaşık beş yıl kaybetmiştir. 2016 Temmuz 

ayından itibaren ise Rusya’dan S-400 tedarik süreci başlamıştır. Türkiye’nin 2006’da başlattığı ve 11 

yılda önemli gelişme kaydedemediği T-LORAMIDS projesini iptal edip etmediği ve nasıl yürüteceği 

tam olarak bilinmemektedir. Ancak, Fransız ve İtalyan ortak yapımı sistemler üzerinde görüşmeler 

muhtemelen devam etmektedir.3  

4.  S-400’lerin teknik özellikleri nelerdir? 

S-400’lerin teknik özellikleri hakkındaki veriler tartışmalıdır. Menzillerinin, kaynakların 

farklılığına göre, 120-400 km arasında olduğu iddia edilmektedir. Sistem beş tip füze kullanmaktadır. 

40N6 ve 48N6 füzelerinin 400-250 km, 9M96E2’nin 120 km, 9M96E’nin ise 40 km menzili olduğu 

belirtilmektedir. 40N6 füzesi aktif radar güdümlüdür ve komşu hava sahasında yüksek irtifada ve 

uzakta uçan AWACS, J-STAR gibi komuta-kontrol-erken uyarı-istihbarat uçaklarını tehdit 

edebilmektedir.  

Tablo-1: S-400’ün özellikleri 

Füze Tipi Menzil (km) İrtifa (km) Füze Hızı(Mac) Radar Menzili 

40N6 400 185 

3- 14 Mac 

1Mac: Ses hızı 

600 km kadar 

48N6DM/48N6E3 250  

48N6E2 200  

9M96/9M96E2 120 30 

9M96E 40 20 

Kaynak: http://www.deagel.com/Artillery-Systems/S-400_a000371001.aspx 

S-400’ün 96L6E Radarı farklı kaynaklarda verilen bilgilere göre 300-600 km. ye kadar etkilidir, 

ABD’nin F-22, B-2 ve F-35 gibi uçakları görebileceği iddia edilmektedir. Radar sistemi altı adet S-400 

bataryasını kontrol yeteneğine sahiptir. Ayrıca atış kontrol/nişan radarı mevcuttur. 2007 Yılında hizmete 

giren sistemin şimdilik kullanıcıları Rusya’dır. Çin altı ünite sipariş vermiştir. S-400’ler, A-135 ve S-

300‘lerle birlikte Rus balistik füze savunma sisteminin belkemiğini oluşturmaktadır.4 Balistik füze imha 

kabiliyeti ile de ABD’li menşeli Patriot, SM-3 ve THAAD ile Avrupa’nın Aster ve İsrail’in Arrow gibi 

anti balistik füzelerine rakip olduğu söylenmektedir. Tablo-2’de çeşitli sistemlerin mukayesesi 

sunulmaktadır (Veriler farklı kaynaklardan derlenmiştir). 
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Tablo-2: Anti Balistik Füze Sistemlerinin Mukayesesi 

 
Patriot 
Pac 3 

S-400 
FD 

2000 
Aster- 30 THAAD 

Arrow 
2/3 

SM-3 
Blok II 

Üretici ülke ABD Rusya Çin 
Fransa/ 

İtalya 
ABD İsrail ABD 

Balistik 

füzeye karşı 

menzili  

35 km 40-400 km 120 600 km 200 km 
2400 

km 
2500 km 

Radar menzili 

(maksimum) 
100 km 600 120 100 km 1000 km 

2400 

km 
3000 km 

Füze hızı (1 

Mac: ses hızı) 
4 Mac 3-14 Mac 4 Mac 4-5 Mac 8-9 Mac 

9-10 

Mac 
15 Mac 

Maksimum 

uçuş irtifası 
24 km 20-185 km 27 Km 20 km 150 km 100 km 1500 km 

Sevk yakıtı 

tipi 
Katı Katı Katı Katı Katı Katı Katı 

Çatışma 

ortamında 

test 

edilmişliği 

Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

Kullanan/ 

muhtemelen 

kullanacak 

ülkeler 

ABD, 

Almanya, 

Hollanda, 

İspanya, 

Polonya, 

Suudi 

Arabistan, 

BAE, Tayvan, 

Japonya, G. 

Kore vb. 

Rusya (Çin, 

Cezayir, 

Türkiye, 

Kazakistan, 

Vietnam 

görüşmeler 

yapıyor) 

Çin 

(Pakistan 

görüşmel

er 

yapıyor) 

Fransa, 

İtalya,  

İngiltere, 

Cezayir, 

Mısır, Fas, 

Katar,   

Suudi 

Arabistan, 

Singapur 

ABD,  

muhtemelen 

Güney Kore 

ve Japonya 

İsrail 

Japonya, 

Güney 

Kore, 

Polonya, 

Romanya 

5.  S-400’lerin hava araçları/seyir füzeleri ve balistik füze önleme yeteneği nasıldır? 

S-400’lerin öncelikli hedefleri arasında; 

 Stratejik bombardıman uçakları (ABD’nin B-1, B-2, FB-111, B-52 uçakları vb),   

 Elektronik harp ve keşif uçakları (EF-111A, EA-6, TR-1, vb), 

 Erken uyarı uçakları (E-3A, E-2C vb),  

 Av/bombardıman uçakları (F-15, F-16, F-35, F-22 vb), 

 Taarruz helikopterleri,  

 Tomahawk vb seyir füzeleri, 

 Balistik füzeler bulunmaktadır.  
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Sıralamadan görüleceği üzere S-400 temel olarak hava araçları ve seyir füzelerine karşı savunma 

amaçlı bir sistemdir. S-400’ün bu tür vasıtalara karşı savunma yeteneğinin teorik olarak yüksek olduğu 

kabul edilmektedir. Bu tür bilgiler ise temel olarak sistemin üreticisi tarafından dolaşıma sokulmakta ve 

analizlerde veri olarak kullanılmaktadır. Verilerin güvenirliği ve doğruluğu değerlendirilirken Rusya’nın 

bilgi harekâtı ve propaganda imkân ve kabiliyetinin yüksek seviyesi ve sıklıkla başvurduğu dikkate 

alınmalıdır. 

S-400’lerin gerçek performansının test alanı ise Suriye’dir. S-400’ler Suriye’de konuşlandıktan sonra 

ABD’nin Şayrat askeri üssüne Tomahawk füzeleri saldırısı, Rakka yakınlarında Suriye’ye ait Rus SU-22 

uçağını düşürmesi ve defalarca uçaklarla Suriye rejimi askerlerini ve konvoylarını vurmasına tanık 

olunmuştur. Suriye hava sahasının kullanıldığı bu saldırıların bir kısmı S-400’ün iddia edilen radar ve füze 

menziline yakın bölgelerde gerçekleşmiştir. S-300/400’lerin konuşlanması sonrası İsrail füze ve uçakları da 

Suriye’deki hedefleri defalarca vurmuş, S-300/400’lerden hiçbir karşılık gelmemiştir. Buradan S-400’lerin, 

dolaşımda bulunan ve son derece etkili olduğu görülen teorik bilgilerinin aksine gerçekte yetersiz olduğu 

sonucu çıkarılmasa da ABD’nin ve İsrail’in bu sistemleri çok ciddiye almadığı görülmektedir. Diğer bir 

olasılık ta Rusya’nın bu tür ihlallere göz yumması olabilir. Ancak her durumda S-400’lerin ABD ve İsrail için -

Türkiye’nin 2015 Kasım-2016 Temmuz arasında S-400 tehdidinden dolayı Suriye sınırına yakın bölgelerde 

uçak bile kaldıramamasının aksine- yüksek bir caydırıcılığa sahip olmadığı iddia edilebilir. Bunda ABD ve 

İsrail istihbaratının S-300/400’lerin gerçek kapasitesini ve zayıf yanlarını biliyor olmalarının da etkisi 

olabilir.  

Şüphesi ki ABD ve İsrail uçak ve füzelerinin Rusya’nın hava korumasında cirit attığı yukarıdaki her 

bir olayın kendine özgün teknik incelemesi yapılabilir. Türkiye S-400 alım kararı verirken TSK’nın ilgili 

üniteleri ile SSM’nin teknik ekiplerinin bahsedilen olayları tek tek ve ayrıntılı olarak incelemesi ve Ruslara 

da sormuş olmaları gerekir. Burada önemli olan pratikte herhangi bir gerçek hedefi hiç 

vurmamış/vuramamış(?) bir sistemin, teknolojik güvenilirlikleri şüpheli bir ülkeden tedarikinde ciddi bir 

yanılma payının bulunma olasılığıdır. Bu noktada Rusya’dan 1990’lı yıllarda tedarik edilen Mi-17 

helikopterleriyle ilgili skandalı hatırlatmak gerekiyor.5 Oysa ABD’nin Patriotları ve İsrail’in Arrowları gibi 

sistemler yıllardır yüzlerce hedefi imha ederek ve bir kısmını da kaçırarak gerçek ortamda testi geçmiştir. 

 S-400’lerin balistik füzelere karşı önleme kabiliyetine gelince, bu tür yetenek hakkında çok daha 

ciddi kuşkular bulunmaktadır. Balistik füzeler S-400 füzeleri ile vurulabilse dahi, hangi yükseklikte ve 

Türkiye’nin üzerinde nerede vurulduğu önemlidir. Özellikle NBC başlık taşıyan balistik füzenin 20 km 

altında irtifada vurulmasının NBC etkilerinden kurtulmayı engellemeyeceği açıktır. Bu nedenle, örneğin İran 

balistik füzelerinin, fırlatma aşamasında uzaya çıkmadan veya uzayda düşüşe geçmeden vurulması gerekir. 

S-400 sistemleri ile İran balistik füzelerinin ateşleme safhasında vurulabilmesi bir çok nedenle imkansızdır. 

Öncelikle, NATO sistemlerinden veri alamayacak S-400 radarlarının menzili füze ateşlemesini tespit için 

yetersiz kalır. Bu noktada Rusya’nın, Türkiye’de S-400 radarlarını İran sınırının hemen dibine ve yakın 

bölgelerine konuşlandırmayı kabul etmeyeceğini düşünmek gerekir. Oysa tedarik edilecek sitem NATO/ABD 

sistemlerine entegre edilebilse, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kürecik’te bulunan ABD yapımı ve 1000 

km menzilli radarlarının ve çeşitli uydu sistemlerinin İran’ın tamamına yakınını izlemesi nedeniyle, erken 

uyarı ve tespit bir nebze mümkün olabilir.   
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Bu itibarla S-400’ün Suriye ve İran gibi ülkelerin kısa, orta, uzun balistik füzelerine karşı koruma 

sağlamasını umarak yanılmamak gerekiyor.  Nitekim S-400’ün NATO muadillerinin aksine balistik füze 

vurduğuna dair hiçbir test verisi, videosu, alıcı ülke heyetlerine yapılan gösteri atışı/testi bulunmamaktadır.6   

Yukarıdaki özet veriler ışığında teorik verilere bakarak S-400’ün anti balistik füze olarak değil, orta-

yüksek irtifa hava savunmasında seyir füzeleri ve hava araçlarına karşı kullanmak üzere tedarikinin 

planlamış olması daha rasyoneldir. Bu noktada Türk Hava kuvvetlerinin bölgede İran, Suriye ve Yunanistan 

dâhil en fazla güce sahip olduğunu, dolayısıyla balistik füzeler hariç yüksek irtifa hava savunmasına kısmen 

muktedir olduğunu belirtmek gerekir (Bu önerme, 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan pilot zafiyeti nedeniyle 

geçersiz olabilir). Bu durumda S-400’lerin F-16’ların hava savunma görevlerini destekleyecek ancak siyasi ve 

ekonomik maliyeti yüksek bir takviye olarak değerlendirilmesi gerekir.  

6.  Rusya’dan kaç tane S-400 alınacak? 

Bir ünite S-400, 12 bataryadan oluşmaktadır. Her bir bataryada dört füze bulunmaktadır. Rusya’dan 

2019’a kadar iki ünite, 2019’dan ise ortak üretimle iki ünite olmak üzere toplam dört ünite (48 batarya veya 

192 füze, 48 yedek füze ile toplam 240 füze) tedariki planlandığı iddia edilmektedir. Bunlarının maliyeti 

konusunda çelişkili haberler yer almakla birlikte ilk iki ünitenin 2,5 milyar dolar, diğer iki ünitenin de 1,5-2 

milyar dolar civarında, toplam yaklaşık dört milyar dolar civarında olacağı değerlendirilmektedir. Bu 

maliyete radarlar ve komuta kontrol unsurları da dâhildir.  

Önceki yıllarda son aşamalarda iptal edilen Çin füzesi HQ-9/FD-2000 ihalesinde 3,6 milyar dolara 288 

adet füze teslim edilecekti. Çin sistemi, S-400’ e göre daha ucuz bir sistem olması nedeniyle söz konusu ihale 

maliyetli fazla idi. Bu anlamda S-400’lerin Türkiye’ye daha ucuza mal olacağını söylemek mümkündür.   

7.  S-400’ler Türkiye’deki NATO sistemlerine ve mevcut milli sistemlere entegre 

edilebilecek mi? 

NATO sistemlerine entegre edilemeyeceği kesindir. NATO buna izin vermeyecektir. Nitekim Kıbrıs 

Rum Yönetiminin Rusya’dan satın aldığı S-300’ler Girit’te Yunanistan’ın kontrolünde tek başlarına etkisiz 

bir sistem olarak durmaktadır. Dolayısıyla S-400’ler, Kürecik Radarından faydalanamayacaktır. Ayrıca 

NATO’nun temel veri paylaşım sistemine (link-16) entegre edilmesi mümkün değildir ve bu nedenle çok 

önemli bir imkan ve kabiliyetten yoksun kalacaktır. Türkiye’nin kendi milli radarları da var, ancak bunların 

çoğu (tamamı da denebilir) NATO/Batı yazılımı ve teknolojisine sahiptir. Diğer taraftan milli radarların 

çoğu Link-16’ya irtibatlıdır. Kısacası S-400’ler muhtemelen kendi başlarına kalacaklar ve Türkiye’deki 

sistemlerle karşılıklı çalışabilirlik mümkün olmayacaktır. Bu durum S-400’lerin var olduğu kabul edilen 

yeteneklerini de olumsuz etkileyecektir. 

8.  Türkiye’ye yönelik potansiyel tehdidin teknolojik menşei nedir? S-400’ler bunlara 

karşı nasıl kullanılır? 

Türkiye’nin yakın civarında (komşu ülkeler ve küresel güçlerin konuşlanması sonucu) tehdit 

oluşturabilecek uçak ve füzelerin çoğu Rus menşelidir. Türkiye’yi vurabilecek balistik füzeler aşağıdaki 

Tablo-3’de sunulmaktadır. Tabloda, menzilleri itibariyle Türkiye’ye ulaşabilecek balistik füzelerin tamamı 

listelenmekte, dost ve düşman ülke ayrımı yapılmamaktadır. Bu füzelerin tamamının tehdit olarak kabul 

edilmesi rasyonel değildir. Öncelikle siyasi otoritenin orta ve uzun vadede kimin dost, kimin hasım 
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olacağına karar vermesi/öngörmesi gereklidir. Günümüzde uluslararası ilişkilerde hızlı değişiklikler 

olabilmekte, dost ve düşman tanımlaması sıklıkla değişebilmektedir. Nitekim Rusya, iki yıl önce iyi bir 

ortak iken, bir yıl içinde hibrid savaş yürüttüğümüz bir hasıma dönüşmüş, bir yıl sonra bugün S-400 

alımına karar verdiğimiz “stratejik ortak” konumuna yükselmiştir. On yıllardır, stratejik ortak, model ortak 

vb gördüğümüz ABD, günümüzde hasımlaş(tırıl)maktadır.  

Tablo-3: Türkiye’yi Vurabilecek Balistik Füzeler 

(Sahip olan devletler dost/düşman ayrımına tabi tutulmamıştır) 

Ülke  Sistem[1] Durum Menzil[2] Sevk Yakıtı 

Ermenistan 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Scud-B[4] Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

DF-5 (CSS-4, Mod 1) Kullanıma hazır 12,000 km Sıvı 

DF-5A (CSS-4, Mod 2) Kullanıma hazır 13,000 km Sıvı 

DF-31 (CSS-10 Mod 1) Kullanıma hazır 7,200+ km Katı 

DF-31A (CSS-10 Mod 
2) 

Kullanıma hazır 11,200+ km Katı 

Julang (JL) 2 (SLBM) Test edildi/Geliştirilmekte 7400+ km Katı 

Fransa 

M4A/B (SLBM) Kullanıma hazır 6,000 km Katı 

M51.1 (SLBM) Kullanıma hazır 6,000 km Katı 

M51.2 (SLBM) Geliştirilmekte 6,000 km Katı 

Gürcistan Scud B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Yunanistan ATACMS (MGM-140) Kullanıma hazır 165 km Katı 

 
Agni-VI Geliştirilmekte 8,000-10,000 km Katı 

İran 

Mushak-120 Kullanıma hazır 130 km Katı 

Mushak-160 Kullanıma hazır 160 km Katı 

Qiam-1 Test aşamasında 500-1,000 km Sıvı 

Fateh-110 Kullanıma hazır 200 km Katı 

Tondar-69 (CSS-8) Kullanıma hazır 150 km Katı 

Scud-B (Shahab 1) Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Scud-C (Shahab 2) Kullanıma hazır 550 km Sıvı 

Shahab-3 (Zelzal-3) Kullanıma hazır 800-1,000 km Sıvı 

Ghadr 1/Modified 
Shahab-3/Kadr Ghadr 
110 

Test edildi/Geliştirilmekte 1,000-2,000 km Sıvı 

Ashura/Sejjil/Sejjil-2 Test edildi/Geliştirilmekte 2,000-2,500 km Katı 

BM-25/Musudan 
(Suspected) 

Kesin değil 2,500+ km Sıvı 

Jericho-2 Kullanıma hazır 1,500-1,800 km Katı 

Jericho-3 Test edildi/Durumu bilinmiyor 4,000+ km Katı/Sıvı 

Kuzey Kore 

Taepo Dong-2 (3-
stage)/Unha-2 SLV 

Test edildi/Geliştirilmekte 15,000 km Sıvı 

Ghauri-3 Geliştirilmekte 3,000 km Sıvı 

Rusya 

RS-20V (SS-18 Satan) Kullanıma hazır 11,000-15,000 km Sıvı 

RS-18 (SS-19 Stiletto) Kullanıma hazır 10,000 km Sıvı 

SS-24 Kullanıma hazır 10,000 km Katı 

RS-12M Topol (SS-25 
Sickle) 

Kullanıma hazır 10,500 km Katı 

RS-12M1 Topol-M Kullanıma hazır 10,500 km Katı 

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#1
https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#2
https://www.armscontrol.org/factsheets/missles.asp#4
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(SS-27) [13] 

RS-12M2 Topol-M 
(SS-27 Mod-X-2) (silo) 

Kullanıma hazır 11,000 km Katı 

RS-24 Yars (mobile 
and silo versions) (SS-
27 Mod 2) 

Kullanıma hazır 10,500 km Katı 

RS-26 Rubezh Kullanıma hazır 5,800 km Katı 

SS-26 Iskander Kullanıma hazır 400 km Katı 

SS-N-8 (SLBM) Kullanıma hazır 8,000 km Sıvı 

RSM-50 Volna (SS-N-
18) (SLBM) 

Kullanıma hazır 6,500-8,000 km Sıvı 

SS-N-20 (SLBM) Envanter dışına çıkarılıyor 8,300 km Katı 

RSM-54 Sineva (SS-N-
23) (SLBM) 

Kullanıma hazır 8,000 km Sıvı 

RSM-56 (Bulava-30) 
(SLBM) 

Kullanıma hazır 8,050+ km Katı 

Suudi 
Arabistan 

DF-3 (CSS-2) Kullanıma hazır 2,600 km Sıvı 

DF-21 East Wind 
(CSS-5) 

Kullanıma hazır 2,100+ km Katı 

Suriye 

SS-21 Kullanıma hazır 120 km Katı 

Scud-B Kullanıma hazır 300 km 
 

Sıvı 

Scud-C Kullanıma hazır 500 km Sıvı 

Scud-D Test edildi/Geliştirilmekte 700 km Sıvı 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Birleşik 
Krallık 

D-5 Trident II (SLBM) Kullanıma hazır 7,400+ km Katı 

 

Minuteman III (LGM-
30G) 

Kullanıma hazır 9,650-13,000 km Katı 

D-5 Trident II (SLBM) Kullanıma hazır 7,400+ km Katı 

İran; ABD, Fransız ve Çin menşeli uçaklara da sahip olmakla birlikte, Rus menşeli MİG ve SU serisi 

uçaklar muharip kapasitenin yüzde 30’nu oluşturmaktadır. İran’ın balistik füzelerinin tamamı Rus ve 

Kuzey Kore (Rus sayılabilir) menşelidir. Bir bölümü ise bu ülkelerin teknolojisinden faydalanarak 

geliştirilen kısmen yerli yapımdır. Suriye ve Irak’ta Rus menşeli uçaklar ve balistik füzeler (çoğu imha 

edilmiştir) ana sistemlerdir. Ermenistan’ın uçaklarının ve balistik füzelerin tamamı Rus menşelidir.  

İsrail’in uçak ve füzeleri, ABD destekli/menşeli olanlara ilaveten, yerli ve özgün olanlar 

çoğunluktadır. Yunanistan, ABD, NATO teknolojine dayalı Türkiye’ye benzer sistemlere sahiptir.  

ABD ve Rusya’nın Orta Doğu’daki konuşlanmaları gereği kendi teknolojilerine dayalı uçak ve füzeleri 

söz konusudur. 

Yukarıda betimlenen stratejik ortam, Türkiye’ye potansiyel olarak tehdit teşkil eden sistemlerin 

önemli bir bölümünün Rus menşeli olduğunu göstermektedir. Rusya’nın iyi ilişkilerden dolayı kendi uçak 

ve silahlarına sahip devletlere karşı, onun S-400’ü ile savunma yapmayı düşünmenin rasyonalitesi izaha 

muhtaçtır. Rusya’nın uçak ve füze verdiği ve yıllardır stratejik ilişki yürüttüğü Suriye’ye karşı S-400’lerin 

tüm yeteneklerini bir yıl önce savaşın eşiğine geldiği Türkiye’ye vereceğini düşünebilmek oldukça güçtür.  

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#13
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Bunun dışında S-400’leri ABD, Yunanistan ve İsrail’den geleceği varsayılan tehditlere karşı 

kullanmak planlanmış ise bu çok önemli stratejik bir kırılma hatta kopma olarak görülmelidir. Eğer değilse; 

bu kadar para neden harcanıyor? ve kaybedilecek yıllar ne olacak? soruları akla gelmektedir. 

  9. Türkiye’nin Yüksek İrtifa Füze Savunma İhtiyacı Acil mi? Acil Olan Nedir? 

Türkiye’nin almaya karar verdiği S-400 ve bezeri yüksek irtifa sistem/füzelerine ihtiyacı olduğunda 

kuşku yok. Ancak bu ihtiyaç acil midir? Gerçekte bu sorunun cevabı kolaydır. Türkiye aslında 1990’lardan 

beri entegre hava savunma ve bunun içinde füze savunma sistemini tedarik etmeye çalışıyor. Yaklaşık 20 

yıldır üzerinde çalışılan bir ihtiyacın acil ihtiyaç olduğunu söyleyebilmek kolay değildir. Eğer ABD, İsrail ve 

Yunanistan’ın stratejik bombardıman uçakları ve balistik füzeler ile Türkiye’yi kısa vadede vurma 

ihtimalini düşünüyorsak S-400 alımı, tam koruma sağlamasa da, çok acildir. İran, Suriye, Rusya ve Kuzey 

Kore’ye karşı balistik füze savunması sağlamayı düşünüyorsak, acele işe şeytan karışmış demektir. Acil 

olan ise Kilis ve Hatay’a atılan katyuşa roketleridir.  

  10. S-400’ler katyuşa füzelerini vurarak, Kilis vb. yerleri koruyacak mı? 

Kısa cevap korumayacaktır. Uzun cevap ise aşağıdadır.  

Dünyadaki anti-balistik ve alçak-yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin hedef yelpazesinde 

katyuşa gibi çok kısa menzilli füze, roket, topçu ve havan benzeri silahlar yoktur. Katyuşaya karşı S-400 etkili 

olmadığı gibi, Batı sistemleri de etkili değildir. Bunun temel nedeni yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin 

büyük füzelerinin yüksek irtifaya çıkıp (zaman kaybedip), katyuşlara angaje olduğunda katyuşaların hedefe 

düşmüş olmaları gerçeğidir (Katyuşaların menzili kısadır ve roketler bir-iki dakikada hedefe ulaşır). Diğer 

taraftan ebatları küçük olan katyuşları isabetle vurmak S-400’ler için oldukça zordur. Sivrisineği balyozla 

öldürmeye benzer şekilde verimsizdir, maliyet-etkin de değildir.  

Orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinde hedef tespit, ateşleme kararı ve düğmeye basma 

sistemi doğal olarak nispeten uzun zaman alır. Bu nedenle Patriot, S-400 ve Hisar gibi sistemlerin 

katyuşalara karşı pratikte etkin olarak kullanılması mümkün değildir.  

Çeşitli hava ve füze savunma silahları üretenler broşür üzerine çok kısa ateşleme ve yeniden 

ateşleme süreleri yazabilirler. Bu tür iddialı verilerin gerçek karşılığı siyasi-askeri angajman kuralları ve 

yerleşik doktrinden kaynaklanan çalışma usulleri ile radikal değişimlere uğrar.  

Türkiye’de savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen ve geliştirilmekte olan çok sayıda hava 

savunma sistemi içinde katyuşalara karşı etkili olarak kullanılabilecek vasıta yoktur. Bu durum Türkiye’de 

tehdit değerlendirmesi ve konsept ortaya koymadan, gerçek ihtiyacı belirleyemeden teknolojinin/firmaların 

ürünlerine ve yönlendirmesine bağımlı kalmanın sorunlarına işaret etmektedir.   

Çok kısa menzilli roketlere karşı ilaç İsrail’dedir. İsrail’in entegre hava savunma sisteminde yer alan 

füzelerin bir kısmı Hizbullah’ın ve diğer İsrail karşıtı örgütlerin attığı katyuşaları yüzde 70’in üstünde 

yakalayabilmektedir. Bu oran, Patriotların Scud’lara karşı yüzde 50-70 yakalama oranından daha yüksektir.  

Bu aşamada Türkiye’nin katyuşlara karşı yapabileceği tek şey sınır güvenliğinin derinlikten itibaren 

sağlanması ve başta insan istihbaratı olmak üzere istihbarat, keşif ve gözetleme kabiliyetinin artırılması, 

katyuşaların ateşlenmeden tespit edilip mevcut kara ve hava sistemleri ile imha edilmesidir.  
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  11. Rusya S-400 alımı ile birlikte teknoloji transferi yapar mı? Türkiye bu şekilde hem 

kendi hava savunma sistemini üretir, hem de balistik füze sahibi, hatta nükleer başlık 

sahibi olabilir mi? 

Rusya ya da SSCB geçmiş dönmelerde, teknoloji transferini ideolojik ve jeopolitik stratejik ortaklarına 

yapmıştır. Türkiye gelecekte, Soğuk Savaş’ın ve kısmen günümüzün Kuzey Kore’si olacak ise teknoloji 

transferi mümkün olabilir. Rusya’nın, ABD/Batı sisteminde yer alan NATO üyesi Türkiye’ye kritik teknoloji 

transferi yapacağını varsaymak rasyonel değildir. Gerçekte onlarca yılın bilişsel, ekonomik ve kültürel 

birikimi olan teknolojinin başka bir ülkeye 3-5 milyar dolara transferini hiçbir devlet yapmaz. Nitekim İkinci 

Dünya Savaşı’ndan günümüze Türkiye’nin savunma sanayi işbirliği yürüttüğü ABD’nin 70 yılı aşkın sürede, 

uçakların lastikleri ve kanatları, hafif silahların mühimmatı ile teknolojik değeri çok yüksek olmayan sensör, 

radar vb dışında üstün teknolojisini transfer ettiği söylenemez.   

Bir yıl öncesinde Türkiye’ye ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanına karşı kara ve gri propagandaya dayalı 

hibrid savaş yürüten, Suriye’yi Türk uçaklarına kapatıp PYD/YPG’ye alan açan Rusya’nın teknoloji transferi 

söyleminin ciddiye alınmaması gerekir.  

  Sonuç ve Değerlendirme 

  Askeri/Teknik  

S-400’ler Türkiye’nin hava savunma sistemi kapsamında orta-yüksek irtifadaki açığını kısmen 

kapatabilecek sistemlerdir, ancak Türkiye’nin acil ihtiyacı değildir. S-400’ler, kendi türünün en iyisi değildir. 

Balistik füzelere karşı savunma yeteneği düşük-orta düzeyde, diğer hava araçların karşı iyi seviyeyedir. S-

400’lerle Türkiye, F-4, F-16 ve F-35 uçaklarının hava savunma görevlerini takviye edecektir. Tomahawk 

benzeri seyir füzelerine karşı savunma sağlayacağı şüphelidir. Nitekim Rusya, Suriye’de destek verdiği 

rejimi, ABD ve İsrail füzelerine karşı koruyamamıştır. S-400’ler başta Kürecik radarı ve Link-16 imkanları 

olmak üzere NATO’nun ve ABD’nin kapasitesine entegre edilemeyecektir. Türkiye’nin milli radar ve 

sistemleri ile de entegrasyon ve karşılıklı çalışabilirlik tam olarak mümkün olmayacaktır. Bu derece 

kapsamlı entegrasyon sorunu S-400’lerin var olduğu kabul edilen yeteneklerini olumsuz etkileyecek, Ankara 

ve İstanbul ile birkaç stratejik tesisin korunmasına indirgeyerek marjinalleştirecektir.  

Türkiye’nin etrafındaki ülkelerin hava vasıtalarının çoğu ve Türkiye’yi vurabilecek balistik füzelerin 

çoğu Rus menşelidir. Rus menşeli tehdidin Rus menşeli savunma vasıtasıyla karşılanmaya çalışılmasının 

askeri rasyonalitesini anlamak zordur.  

  Siyasi  

Askeri ve teknik olarak yeterliliği hakkında soru işaretleri bulunan S-400’lerin Rusya’dan önemli bir 

maliyetle tedarik edilmesinde siyasi faktörler öne çıkmaktadır.  

Öncelikle S-400 tedariki ile teknoloji transfer edilerek ileride milli balistik füze ve hava savunma füzesi 

geliştirileceği yaklaşımı cazip olmakla beraber, yukarıda ifade edildiği üzere gerçekçi bir beklenti değildir. 

Hatta ABD ve NATO ile mevcut sınırlı teknolojik işbirliği ve kazanımları da kaybetme riski büyüktür.  

Diğer taraftan günümüzün hızla değişen uluslararası stratejik ortamında, iç ve yakın çevre 

istikrarsızlığı içindeki Rusya ile bu tür bir ilişkinin uzun vadede devam etmeme olasılığı hayli yüksektir. 
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Rusya’nın kendine göre oldukça zayıf gördüğü Türkiye’yi, balistik füzelerle ve savunma sistemleriyle 

güçlendirerek kapasite ve öz güven kazandırması çok anlamlı değildir.  

S-400 tedarikinin ve ortak üretim/teknoloji transferi beklentisinin, Akkuyu Nükleer Santral yapımı ile 

birlikte doğal gazda mevcut asimetrik bağımlılığı artırıp Türkiye aleyhine ne tür maliyetler çıkarabileceği, 

kapsamlı senaryo çalışmalarıyla ortaya konulabilir. Bu tür çalışmaların neredeyse olanaksız olduğu 

Türkiye’nin mevcut ortamında, Rusya ile S-400 yakınlaşması ancak, kuramı çelişkili ve bilimsel tutarlılığı 

olmayan Atlantikçilik-Avrasyacılık ikilemine malzeme olmaktadır. 

Şüphesiz ki tek bir silah sistemi alımı, Türkiye’nin Batı’dan kopacağı anlamına gelmez. Ancak hava 

savunma sistemlerindeki menşei tercihi, doğal olarak tehdit beklenti ve tanımlamasına yansıyabilir. Diğer 

bir deyimle teknoloji konsept ve doktrini yönlendirebilir. Türkiye, Rus menşeli savunma sistemleri ile 

zorunlu olarak Batı sistemlerini tehdit olarak tanımlamaya başlayabilir. Bu ise bir süredir var olan Batı ile 

kopma sürecini hızlandırabilir.  

  Son söz 

Yukarıdaki inceleme S-400 tedariki kararının, tüm boyutları tam olarak incelenmeden aceleye 

getirilmiş, maliyet-etkin olmadığına işaret etmektedir.  Bu nedenle S-400 tedariki için; askeri, teknik, mali ve 

siyasi analizler ayrıntılı olarak yapılmalı, tarafsız ve uzman birimlerden görüş alınmalıdır.  

Bu noktada, Türkiye’de sivil asker ilişkilerinin sorunlu yapısına ve savunma alanında demokratik 

olmayan tedarik usullerine değinmekte yarar vardır.  

Demokratik rejimlerde, ekonomik, askeri ve siyasi maliyeti yüksek bu tür silah sistemleri alımlarında 

siyasi-askeri yöneticiler tek başlarına karar vermemektedir. Millet iradesini temsil eden parlamentolar da 

karar sürecinde çoğunlukla onay makamı olarak yer almaktadır. Türkiye’nin, kendi milli füze savunma 

sistemi niyetinden ve projesinden vazgeçmemesi gerektiği açıktır. Bu tür bir vizyonu gerçekleştirmek için 

Savunma Sanayi İcra Kurulu (SSİK) karar mekanizmasının uygun olmadığını kaybolan yıllar ortaya 

koymaktadır. Türkiye’de S-400 tedariki dahil olmak üzere, maliyeti 100 milyon liranın üzerinde olan tüm 

projeler Milli Savunma Komisyonu vasıtasıyla TBMM onayına tabi olmalıdır. Bu şekilde projeler ayrıntılı 

olarak araştırılıp tartışılabilir ve siyasi uzlaşı sağlanabilir. 

Diğer taraftan bu tür iddialı projeleri tanımlamak, geliştirmek ve yürütmek için araştıran, tarafsız 

bakabilen, hayır diyebilen, sorgulayan ve eleştiren bir askeri-teknik akla, sağlam bir entelektüel sermayeye, 

teknolojik altyapıya ve maddi kaynağa ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 
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Ek-A: Balistik Füzeler Hakkında Bilgi Notu 

Balistik füzeler, başlangıçta roketler tarafından güç verilen, müteakiben serbest düşme ile 

hedeflerine ulaşan füzelerdir. Balistik füzelerinin özel yapan şeyler dik ya da dike yakın bir açıyla 

fırlatılmaları sonra atmosfer tabakalarını geçerek troposfer aşması ve dışına çıkmasıyla neredeyse 

uzayda hareket etmesiyle yer çekiminin etkisini azaltarak ve hedef için yaklaştığında troposferde 

yüksek sürate geçerek hedefe dalış yapmasıdır. Bu hız 7 km/sn olarak belirtilir. Hedef için böyle bir 

füzeyi tespit etmek ve durdurmak hayli zordur.1 

Balistik füzeler, menzillerine (fırlatma yeri ile hedef arasındaki mesafe) dört gruba ayrılır:  

 Çok Kısa Menzilli balistik Füzeler (Battlefield Short Range Ballistic Missile-BSRBM): Menzilleri 

150 km. ye kadar olan ve topçu roketi olarak adlandırılan füzelerdir, 

 Kısa Menzilli Balistik Füzeler (Short Range Ballistic Missile-SRMB): 1000 km. ye kadar, 

 Orta Menzilli Balistik Füzeler (Medium Range Ballistic Missile-MRBM): 1,000-3.000 km,  

 Uzun Menzilli Balistik Füzeler (Long Range Ballistic Missile- LRBM, Intermediate Range 

Ballistic Missiles-IRBM): 3,000-5,500 km,  

 Kıtalarası Balistik Füzeler (Inter Continental Ballistic Missiles-ICBM): 5,500 km. den ötesi.   

Balistik füzeler, atmosferin katmanlarının farklı özelliklerinden yararlanarak, az enerji kullanarak 

ve yüksek hızda hedefe ulaşırlar. Atmosferin katmanları, yaygın sınıflandırmaya göre; troposfer (6-20 

km), stratosfer (Troposferden itibaren 50 km. ye kadar), Mezosfer (88 km’ye kadar), Termozfer (690 

km’ye kadar) ve Ekzosfer (10.000 km’ye kadar)  olarak kabul edilir.  

Balistik füzeler fırlatıldıktan sonra troposferden çıkarlar ve yer çekiminin az olduğu stratosfer ve 

mezosfere ulaşırlar. Bu aşamada hareketi sevk roketleri sağlar. Sevk roketleri balistik füzelerin menzil 

ve tiplerine göre üç aşamalı olabilir. Kıtalararası füzeler üç sevk roketine sahiptir. Her bir roket 

görevini yaptıktan sonra füzeden ayrılır. Füze, en yüksek noktasından itibaren tekrar alçalmaya 

başladığında harp başlığı kalmıştır. Tekrar troposfere girdiğinde hız daha fazla artmaya başlar ve 

hedefe saniyede 7 km hızla (20 Mac) yol alabilir. Ancak her tip balistik füzenin hızı, füze yolunun her 

bölümünde aynı değildir. Bunun bilinmesi balistik füze savunmasının da temelini oluşturur ve tek 

savunma silah tipinin tüm balistik füze çeşitlerine her menzilden etkili olmayacağı gibi temel bir 

farkındalığın önünü açar. Bu nedenle balistik füze savunma sistemleri tedariki, teknik ve askeri 

bilgiden yoksun siyasilere ya da teknik bilgiden yoksun askeri elitlere bırakılmayacak kadar önemli bir 

konudur.  

                                                           

1 Mikail Bayram, “Balistik Füze Nedir”, Mühendis Beyinler, 30 Mart 2017, https://www.muhendisbeyinler.net/balistik-fuze-

nedir/ 
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Kısa ve orta menzilli füzelere harekât alanı ya da taktik füzeler olarak, uzun menzilli ve 

kıtalararası füzeler ise stratejik balistik füzeler olarak isimlendirilir.  

Balistik füzeler sevk yakıtı çeşidine göre katı ve sıvı yakıtlı olarak tasnif edilir. Katı yakıtlı 

olanlar, yakıt ve oksijen bir arada olduğundan daha az hazırlık zamanı ve bakım gerektirirken, sıvı 

sevk yakıtlı olanlar kullanım öncesi yakıt ve oksijeni ayrı ayrı muhafaza ederler.2   

Balistik füzeler, klasik harp başlığı taşıyabileceği gibi kimyasal, nükleer ve biyolojik başlığa da 

sahip olabilir ve bu özelliği ile kitle imha silahı niteliği kazanır. Harp başlıkları, tek olabileceği gibi 

çoklu da olabilir. Çoklu başlıkların bir kısmı anti balistik füzelere saptırma işlevi yerine getirerek diğer 

başlıklar tek füzeyle birden fazla hedefi vurmak için kullanılır.  Balistik füzeler, karada sabit 

platformlardan, yer altında yapılmış korunaklı ve gizli mevzilerden ya da hareketli platformlardan 

(askeri araçlar veya sivil görünümlü araçlar) fırlatılabilir. Denizde gemilerden ve deniz altılardan 

atılabilir.  

Dünyada 31 devlet balistik füzelere sahiptir. Bu devletlerden dokuzu (Çin, Fransa, Hindistan, 

İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD) nükleer silaha sahiptir veya sahip olduklarından 

kuvvetle şüphe duyulmaktadır.   

Bu devletlerle birlikte İran, menzili 1.000 km. yi geçen füzeler üretmişler veya uçuş testleri 

yapmışlardır. Rusya ve Çin, kendi topraklarından fırlatacakları kıtalararası füzelerle ABD’yi 

topraklarında vurma imkânına sahiptir. ABD de bu ülkeleri vurabilir.  

Listedeki ülkelerden Ermenistan, Çin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, İngiltere, İran, İsrail, Kuzey 

Kore, Suudi Arabistan, Suriye, Rusya ve ABD’nin envanterindeki çeşitli balistik füzeler Türkiye’de 

farklı hedefleri vurabilecek menzil kapasitesine sahiptir.  

Dünyada Balistik Füzeler 

Ülke Sistem[1] Durum Menzil[2] 
Sevk 

Yakıtı 

Afganistan 
Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Scud-B Bilinmiyor[3] 300 km Sıvı 

Ermenistan 
Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Scud-B[4] Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Bahreyn ATACMS (MGM-140) Kullanıma hazır 300 km Katı 

Beyaz Rusya  

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

SS-21 Kullanıma hazır 120 km Katı 

Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Çin 
B611 (CSS-X-11) Kullanıma hazır 250 km Katı 

M-7 (CSS-8) Kullanıma hazır 150-230 km Sıvı 

                                                           

2“ Worldwide Ballistic Missile Inventories: fact Sheets&Briefs”, Arms Control Association, July 2014, 

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles 

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#1
https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#2
https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#3
https://www.armscontrol.org/factsheets/missles.asp#4
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DF-3A (CSS-2) Envanter dışına çıkarılıyor 3,100 km Sıvı 

DF-4 (CSS-3) Kullanıma hazır 5,500 km Sıvı 

DF-5 (CSS-4, Mod 1) Kullanıma hazır 12,000 km Sıvı 

DF-5A (CSS-4, Mod 2) Kullanıma hazır 13,000 km Sıvı 

DF-11 (CSS-7) Kullanıma hazır 300 km Katı 

DF-11A (CSS-7) Kullanıma hazır 600 km Katı 

DF-15 (CSS-6) Kullanıma hazır 600 km Katı 

DF-15? (CSS-6 Mod 2) Kullanıma hazır 880+ km Katı 

DF-15? (CSS-6 Mod 3) Kullanıma hazır 720+ km Katı 

DF-21 (CSS-5, Mod 1) Kullanıma hazır 2,100 km Katı 

DF-21A (CSS-5, Mod 2) Kullanıma hazır 1,770+ km Katı 

DF-21C (CSS-5 Mod 3) Kullanıma hazır 2,150-2,500 km Katı 

DF-21D ASBM variant Geliştirilmekte 1,500 km Katı 

DF-31 (CSS-10 Mod 1) Kullanıma hazır 7,200+ km Katı 

DF-31A (CSS-10 Mod 2) Kullanıma hazır 11,200+ km Katı 

Julang (JL) 1 (SLBM) Kullanıma hazır 1,700+ km Katı 

Julang (JL) 2 (SLBM) Test edildi/Geliştirilmekte 7400+ km Katı 

Mısır 

Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Project-T (Scud B) Kullanıma hazır 450 km Sıvı 

Scud-C Kullanıma hazır 550 km Sıvı 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Sakr-80 Kullanıma hazır 80+ km Katı 

Fransa 

M4A/B (SLBM) Kullanıma hazır 6,000 km Katı 

M51.1 (SLBM) Kullanıma hazır 6,000 km Katı 

M51.2 (SLBM) Geliştirilmekte 6,000 km Katı 

Gürcistan Scud B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Yunanistan ATACMS (MGM-140) Kullanıma hazır 165 km Katı 

Hindistan 

Prithvi-1 Kullanıma hazır 150 km Sıvı 

Prithvi-2 Kullanıma hazır 250 km Sıvı 

Prithvi-3 Geliştirilmekte 350 km Katı 

Dhanush Test aşamasında 350 km Sıvı 

Sagarika/K-15 (SLBM) Test aşamasında 700 km Katı 

Agni-I Kullanıma hazır 700 km Katı 

Agni-II Kullanıma hazır 2,000 km Katı 

Agni-III Test aşamasında 3,000 km Katı 

Agni-IV Test edildi 4,000 km Katı 

Agni-V Test aşamasında 5,000+ km Katı 

Agni-VI Geliştirilmekte 8,000-10,000 km Katı 

K-4 Test aşamasında 3,000 km Katı 

K-5 (SLBM) (İddia)Geliştirilmekte 5,000 km Katı 

İran 

  

Mushak-120 Kullanıma hazır 130 km Katı 

Mushak-160 Kullanıma hazır 160 km Katı 

Qiam-1 Test aşamasında 500-1,000 km Sıvı 

Fateh-110 Kullanıma hazır 200 km Katı 

Tondar-69 (CSS-8) Kullanıma hazır 150 km Katı 

Scud-B (Shahab 1) Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Scud-C (Shahab 2) Kullanıma hazır 550 km Sıvı 

Shahab-3 (Zelzal-3) Kullanıma hazır 800-1,000 km Sıvı 

Ghadr 1/Modified Test edildi/Geliştirilmekte 1,000-2,000 km Sıvı 
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Shahab-3/Kadr Ghadr 

110 

Ashura/Sejjil/Sejjil-2 Test edildi/Geliştirilmekte 2,000-2,500 km Katı 

BM-25/Musudan 

(Suspected) 
Kesin değil 2,500+ km Sıvı 

Irak 
Al Fat’h (Ababil-100) Kullanıma hazır 160 km Katı 

Al Samoud II Kullanıma hazır 180-200 km Sıvı 

İsrail 

Lance Kullanıma hazır 130 km Sıvı 

Jericho-1 Kullanıma hazır 500 km Katı 

Jericho-2 Kullanıma hazır 1,500-1,800 km Katı 

Jericho-3 
Test edildi/Durumu 

bilinmiyor 
4,000+ km Katı/Sıvı 

Kazakistan 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Tochka-U (SS-21) Kullanıma hazır 120 km Katı 

Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Libya 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Al Fatah (Itislat) Test edildi/Geliştirilmekte 200 km Sıvı 

Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Kuzey Kore 

KN-02 (Toksa/SS-21 

variant) 
Test edildi/Geliştirilmekte 100 km Katı 

Scud-B 

variant/Hwasong 5 
Kullanıma hazır 320 km Sıvı 

Scud-C 

variant/Hwasong 6 
Kullanıma hazır 500 km Sıvı 

Scud-D/Hwasong 7 Kullanıma hazır 700 km Sıvı 

No-Dong-1(A) Kullanıma hazır 1,300 km Sıvı 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Taepo Dong-1[10] Test edildi 1,600+ km Sıvı 

Taepo Dong-2 (2-stage) 

[11] 
Test edildi/Geliştirilmekte 5,500+ km Sıvı 

Taepo Dong-2 (3-

stage)/Unha-2 SLV 
Test edildi/Geliştirilmekte 15,000 km Sıvı 

No-Dong-2(B)/ 

Musudan/BM-25 [12] 
Test edildi/Geliştirilmekte 2,500+ km Sıvı 

Pakistan 

Hatf-1 Kullanıma hazır 80-100 km Katı 

Hatf-2 (Abdali) Test edildi/Geliştirilmekte 190 km Katı 

Hatf-3 (Ghaznavi) Kullanıma hazır 300 km Katı 

Shaheen-1 (Hatf-4) Kullanıma hazır 750 km Katı 

Ghauri-1 (Hatf-5) Kullanıma hazır 1,300 km Sıvı 

Ghauri-2 (Hatf-5a) Test edildi/Geliştirilmekte 2,300 km Sıvı 

Shaheen-2 (Hatf-6) Test edildi/Geliştirilmekte 2,500 km Katı 

Ghauri-3 Geliştirilmekte 3,000 km Sıvı 

Romanya Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Rusya 

Scud-B (SS-1c Mod 1) Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Scud-B (SS-1c Mod 2) Kullanıma hazır 240 km Sıvı 

RS-20V (SS-18 Satan) Kullanıma hazır 11,000-15,000 km Sıvı 

RS-18 (SS-19 Stiletto) Kullanıma hazır 10,000 km Sıvı 

SS-21 Kullanıma hazır 120 km Katı 

SS-21 Mod 2 Kullanıma hazır 120 km Katı 

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#10
https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#11
https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#12
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SS-21 Mod 3 Kullanıma hazır 70 km Katı 

SS-24 Kullanıma hazır 10,000 km Katı 

RS-12M Topol (SS-25 

Sickle) 
Kullanıma hazır 10,500 km Katı 

RS-12M1 Topol-M (SS-

27) [13] 
Kullanıma hazır 10,500 km Katı 

RS-12M2 Topol-M (SS-

27 Mod-X-2) (silo) 
Kullanıma hazır 11,000 km Katı 

RS-24 Yars (mobile and 

silo versions) (SS-27 

Mod 2) 

Kullanıma hazır 10,500 km Katı 

RS-26 Rubezh Kullanıma hazır 5,800 km Katı 

SS-26 Iskander Kullanıma hazır 400 km Katı 

SS-N-8 (SLBM) Kullanıma hazır 8,000 km Sıvı 

RSM-50 Volna (SS-N-

18) (SLBM) 
Kullanıma hazır 6,500-8,000 km Sıvı 

SS-N-20 (SLBM) Retiring 8,300 km Katı 

RSM-54 Sineva (SS-N-

23) (SLBM) 
Kullanıma hazır 8,000 km Sıvı 

RSM-56 (Bulava-30) 

(SLBM) 
Kullanıma hazır 8,050+ km Katı 

SS-26 Stone (Iskander-

E) 
Kullanıma hazır 280 km Katı 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Suudi 

Arabistan 

DF-3 (CSS-2) Kullanıma hazır 2,600 km Sıvı 

DF-21 East Wind (CSS-

5) 
Kullanıma hazır 2,100+ km Katı 

Slovakya SS-21 Kullanıma hazır 120 km Katı 

Güney Kore 

NHK-1 Kullanıma hazır 180 km Katı 

NHK-2 Kullanıma hazır 260-300 km Katı 

ATACMS Block 1/A Kullanıma hazır 300 km Katı 

Suriye 

SS-21 Kullanıma hazır 120 km Katı 

Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Scud-C Kullanıma hazır 500 km Sıvı 

Scud-D Test edildi/Geliştirilmekte 700 km Sıvı 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Tayvan 
Ching Feng Kullanıma hazır 130 km Sıvı 

Tien Chi Kullanıma hazır 300 km Katı 

Türkiye 
ATACMS (MGM-140) Kullanıma hazır 165 km Katı 

Project J Geliştirilmekte 150 km Katı 

Türkmenistan Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 
Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Birleşik Krallık D-5 Trident II (SLBM) Kullanıma hazır 7,400+ km Katı 

ABD 

ATACMS Block I Kullanıma hazır 165 km Katı 

ATACMS Block IA Kullanıma hazır 300 km Katı 

ATACMS Block II Kullanıma hazır 140 km Katı 

Minuteman III (LGM-30G) Kullanıma hazır 9,650-13,000 km Katı 

D-5 Trident II (SLBM) Kullanıma hazır 7,400+ km Katı 

https://www.armscontrol.org/factsheets/missiles.asp#13
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Vietnam Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

Yemen 

Scud-B Kullanıma hazır 300 km Sıvı 

SS-21 (Scarab) Kullanıma hazır 120 km Katı 

Scud variant Kullanıma hazır 300-500 km Sıvı 

Frog-7 Kullanıma hazır 70 km Katı 

Notların Açıklaması 

1. Aksine belirtilmemişse bütün füzeler karadan karaya atılan tiplerdir. SLBM, Denizaltından Fırlatılan Balistik Füze 

(Submarine Launched Ballistic Missile), ASBM ise Gemilere Karşı Balistik Füze (Anti-ship Ballistic Missile) kısaltmasıdır. 

2. Km. olarak belirtilen menziller açık kaynaklardaki verilere dayalıdır. Gerçek menziller, füzelerin yüklerine göre 

değişebileceği gibi, propaganda maksatlı da fazla gösterilebilir. 

3. 2001 öncesinde Afganistan’da 100 adet Scud B bulunmaktaydı. Mevcut durumları bilinmemekle birlikte en az 30 füzenin 

Kuzey İttifakı olarak adlandırılan ve Taliban’a karşı mücadele eden milis gruplarının elinde olabileceği 

değerlendirilmektedir.   

4. 1993-1996 yılları arasında 24 Scud B Ermenistan’a transfer edilmiştir. 

5. Kullanıma hazır, füzelerin fırlatma rampalarına taşındığını, yakıt, radar vb sistemleriyle birlikte bulunduğunu ifade 

etmektedir. Depolarda bulunanlar ise kullanıma hazır olarak değerlendirilmemektedir. 

Balistik füzeler İkinci Dünya Savaşı dâhil günümüze kadar savaşlarda kullanılmıştır. Ancak İran-Irak 

Savaşı’ndan sonra kullanımı ve etkileri daha fazladır.  

İran-Irak Savaşı’nda İran, başta Bağdat olmak üzere Irak’ın stratejik ekonomik ve askeri hedeflerine 

ve şehirlerine balistik füzeler kullanırken Irak ta Scud’lar ile karşılık vermiş, iki taraf kimyasal başlık dâhil 

500’den fazla füze fırlatmıştır.3 Afganistan Savaş'ında SSCB ve desteğindeki Afgan Hükümeti Afgan 

mücahitlerine karşı yüzlerce Scud füzesi atmıştır. Diğer taraftan Çeçenistan’da Ruslar, Çeçen direnişçilere 

ve Çeçen halkına karşı Scud ve SS-21 Scarab füzelerini kullanmıştır. Körfez Savaşı'nda Saddam, İsrail başta 

olmak üzere muhtelif hedeflere karşı Scud füzelerini fırlatmış ancak ABD Patriot füzeleri çoğunu havada 

yakalamıştır. Patriotlardan kaçanlar ise planlanan hedeflere isabet etmemiştir.   

Yukarıdaki örneklerde balistik füzeler askeri bir etki yaratmak için de kullanılmakla birlikte asıl 

amaç; halk arasında korku ve panik yaratarak hükümetlerin otoritesini sarsmak, ittifaklarını parçalamak 

gibi psikolojik boyuttur. Basra Körfezi’nde ise temel olarak ekonomik zarar vermek öne çıkmakla birlikte 

asıl olarak uluslararası kamuoyunu etkilemek temel amaçtır. Bu anlamda balistik füzeler stratejik bilgi 

savaşının ana vasıtaları olarak görülmektedir. Yarattığı etkinin büyüklüğü ve savunma tedbiri almanın 

zorluğundan dolayı balistik füzeler; caydırma, meydan okuma, prestij sağlama, propaganda yapma gibi 

büyük işlevler yerine getirirler. Balistik füzeler, uçak kullanmadan uzun mesafelere kimyasal, biyolojik ve 

nükleer harp başlığı göndermek için temel vasıtadır.  

 

 

 

                                                           

3 Barry Schneider, "Radical Responses to Radical Regimes: Evaluating Preemptive Counter-Proliferation". McNair Paper (41). (30 

September 1980).  National Defense University Library. 
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