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 SAVUNMA SANAYİİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ 

Oğuz GÜNGÖRMEZ, İKV Uzmanı 

 

Kalkınma ve büyüme amacıyla gerçekleştirilen beşeri faaliyetler, bir yandan atmosferdeki 

karbondioksit miktarını artırarak iklimin değişmesine diğer yandan çevre sorunlarına ve 

felaketlere sebep oluyor. Bu durum, sürdürülebilir bir kalkınma, büyüme ve üretim 

stratejisini gerekli kılarken, bu dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğine dair çalışmalar ve 

tartışmalar her geçen gün artıyor. 

Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, savunma sanayiinin sebep olduğu sera gazı 

emisyonlarının azaltılması ile ilgili önlemlerin hayata geçirilmesinde sektörün oldukça 

yavaş kaldığı görülüyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, yeşil dönüşüm projelerinin 

uygulanmaması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik sektör hedeflerinin 

belirlenmemesi durumunda, savunma sanayiinin küresel karbon emisyonlarına olan 

katkısının günümüzde %2 iken 2050’ye kadar %25’e çıkabileceğini gösteriyor. 

Silahlı güçlerin yeşil dönüşümleriyle ilgili olarak geri dönüştürülebilir askerî 

teçhizatlardan askerî eğitimlerde simülasyona daha fazla ağırlık verilmesinin önemine, su 

ve enerji açısından kendine yeter askerî kampların oluşturulmasından askerlerin atıkların 

azaltılmasına kadar çok çeşitli konuları kapsayan çalışmaların yapılmaya başlandığı 

görülüyor. Bu değerlendirme notunda savunma güçlerinin ya da düzenli orduların yeşil 

dönüşümünden ziyade savunma sanayiinin yeşil dönüşümüne ve bu dönüşümün önündeki 

muhtemel sorunlara ışık tutulması amaçlanıyor. 
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 SAVUNMA SANAYİİNİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ 

Tarih boyunca geleneksel enerji kaynaklarını kontrol etmek için kullanılan askerî silah 

sistemlerinin günümüzde fosil yakıtlardan arındırılması bir mecburiyet hâline geldi. 

Dünya genelinde sıcaklıkların arttığı ve fosil yakıtlara bağlı olarak iklimin değiştiği 

gözlemleniyor. Kalkınma ve büyüme amacıyla gerçekleştirilen beşeri faaliyetler, bir 

yandan atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak iklim değişikliği sorununu 

beslerken, diğer yandan her geçen gün artan çevre sorunlarına ve felaketlere sebep 

oluyor. Bu durum, sürdürülebilir bir kalkınma, büyüme ve üretim stratejisini gerekli 

kılarken bu dönüşümün nasıl gerçekleştirileceğine dair çalışmaların ve tartışmaların her 

geçen gün daha fazla yapılmasını beraberinde getiriyor. 

Elbette söz konusu dönüşüm tartışmaları, kamuoyunun iklim değişikliğine yönelik artan 

farkındalığıyla da yakından ilgili. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen sene daha fazla 

hissedildiği dünyamızda kamuoyunun iklim değişikliği politikalarına yönelik hassasiyeti 

de aynı oranda artıyor. 1 Bu toplumsal farkındalık da hükümetleri iklim değişikliği 

politikalarını oluşturmaları, yeşil dönüşüm konusunda yol haritalarını belirlemeleri ve 

karbon emisyonlarını azaltmaları yönünde adım atmaya zorluyor. 

Yeşil dönüşüm politikaları birçok sektörü derinden etkilediği gibi savunma sanayii 

firmalarını ve projelerini de doğrudan etkileyecek. İklim değişikliğinin etkilerinin artarak 

görülmeye devam etmesi, yeşil dönüşüm politikalarının gündemde yer almayı 

sürdürmesi, kamuoylarının soruna yönelik artan farkındalığının sürmesi ve 

kamuoyundan gelebilecek baskılar göz önünde bulundurulduğunda, ulusal hükümetlerin 

savunma sanayii firmalarına emisyon azaltma ile ilgili hedeflerini ve yeşil dönüşüm yol 

haritalarını belirlemeleri konusunda baskılarını artırması şaşırtıcı olmayacaktır. 

Fakat diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, savunma sanayiinin sebep olduğu sera gazı 

emisyonlarının azaltılması ile ilgili önlemlerin hayata geçirilmesinde sektörün oldukça 

yavaş bir tutum sergilediği görülüyor. Üretilen silah sistemlerinin çevre dostu olmasından 

ziyade caydırıcılığının yüksek olması önemsendiğinden ve bu da ülke savunmasını 

ilgilendirdiğinden, sektörün karbon emisyonlarının azaltılmasının henüz diğer 

sektörlerdeki kadar ilgi çekmediği görülüyor. Elbette karmaşık silah sistemlerinin üretim 

süreçlerinin karbondan arındırılmasının oldukça zor bir süreç olarak görülmesi ve Paris 

İklim Anlaşması’nda savunma sanayiinden bahsedilmeyerek iklim taahhütlerine 

sektörün dâhil edilip edilmeyeceğinin ulusal hükümetlere bırakılması da bu ilgisizliğin 

önde gelen sebeplerinden biri olarak görülüyor. 

Sektörle ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, yeşil dönüşüm projelerinin uygulanmaması 

ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik sektörün hedeflerini belirlememesi 

durumunda, küresel savunma sanayiinin küresel karbon emisyonlarına olan katkısının 

                                                             
1 Oğuz Güngörmez, “AB Kamuoyunun İklim Değişikliğine Bakışı”, İKV Değerlendirme Notu, 259, Haziran 
2022, https://www.ikv.org.tr/images/files/I%CC%87klim_degisikligi_algisi.pdf, Erişim Tarihi: 19.09.2022 

https://www.ikv.org.tr/images/files/I%CC%87klim_degisikligi_algisi.pdf
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günümüzde %2 iken 2050’ye kadar %25’e çıkabileceğini gösteriyor.2 Uluslararası 

politikada yaşanan gelişmelere ve sistemik dönüşümlere bağlı olarak artan küresel 

silahlanma yarışı göz önünde bulundurulduğunda, yakın gelecekte savunma sanayinin 

yeşil dönüşümü tartışmalarının da ülke kamuoylarında ivme kazanması şaşırtıcı 

olmayacak. Hâliyle bu konuda çeşitli bilimsel çalışmaların yapılmasına, uzmanların 

yetiştirilmesine ve politikaların belirlenmesine ihtiyaç duyulacağı açık. 

Savunma sanayii kuruluşlarının yeşil dönüşüm konusunda yavaş kalması, diğer 

sektörlerin yeşil dönüşüm konusunda yol haritalarını oluşturmaları ve dönüşümde yol 

almalarıyla daha fazla göze çarpar hâle geliyor. Bu durum yakın gelecekte sıfır emisyon 

hedefleri belirleyen ülke kamuoylarında ve uluslararası arenada sektörün daha fazla 

tartışılmasına yol açabilir. Elbette bu yönde oluşması muhtemel tepkinin hedefinde yer 

almamak, yalnızca yeşil dönüşüm politikaları ve karbon emisyonlarının azaltılması 

açısından değil; firmaların görünürlüğü, tanıtımı ve sahip oldukları pazar paylarının 

korunması açısından da oldukça önemli bir yere sahip. Bu sebeple savunma sanayii 

firmalarının da ülkelerin koyduğu net sıfır hedefine uymaları ve bu çabalara katkı 

sağlamaları oldukça önemli. İklim değişikliğinin yatırım stratejilerine etkisinin her geçen 

gün arttığı bir ortamda savunma sanayiindeki firmaların da bu stratejilerden bağımsız 

olduğu düşünülmemeli. Yeni bir kalkınma stratejisini hedefleyen yeşil dönüşüm 

çabalarından savunma sanayii firmalarının da geç olmadan üzerine düşeni hesap etmesi 

ve bu yönde yol haritalarını belirlemesi gerekiyor. 

Elbette tüm bu girişimler, savunma sanayii şirketlerinin bir yandan emisyonlarını 

azaltırken diğer yandan üretim kapasitelerini korumalarını gerektireceğinden oldukça 

zor ve çetrefilli bir süreci beraberinde getirecek. Hâliyle diğer sektörlerde olduğu gibi 

savunma sanayiinde de yeşil dönüşümün zor olacağı ve sektörün bazı “rahatsız edici” 

tavizlerle boğuşmasını gerektireceği şimdiden uzmanlar tarafından dile getiriliyor. 

Konuyla ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, yalnızca savunma sanayiinin yeşil 

dönüşümü ile ilgili değil, savunma ile ilgili olan silahlı güçlerin karbon ayak izlerinin 

azaltılması konusunda da henüz emeklemekte olan bir literatürün ortaya çıktığı 

görülüyor.3 Silahlı güçlerin yeşil dönüşüm politikalarına yönelik olarak geri 

dönüştürülebilir askerî teçhizatlardan askerî eğitimlerde simülasyona daha fazla ağırlık 

verilmesinin önemine, su ve enerji açısından kendi kendine yeter askerî kampların 

oluşturulmasından askerlerin atıkların azaltılmasına kadar çok çeşitli konuları kapsayan 

çalışmaların mevcut olduğu görülüyor. Bu değerlendirme notunda savunma güçlerinin ya 

                                                             
2 Diana Dimitrova, Mike Lyons, Pelayo Losada ve diğerleri, “The Growing Climate Stakes for the Defense 
Industry”, BCG, 10.09.2021, https://www.bcg.com/publications/2021/growing-climate-stakes-for-the-
defense-industry, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
3 Ben Barry, Shiloh Fetzek, Caroline Emmett, “Green Defence: the defence and military implications of 
climate change for Europe”, IISS Research Paper, 08.02.2022, https://www.iiss.org/blogs/research-
paper/2022/02/green-defence, Erişim Tarihi: 19.09.2022; “A European Green Deal for militaries to 
strengthen Europe’s Defence”, Planetary Security Initiative, 04.04.2022, 
https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/european-green-deal-militaries-strengthen-europes-
defence, Erişim Tarihi: 19.09.2022 

https://www.bcg.com/publications/2021/growing-climate-stakes-for-the-defense-industry
https://www.bcg.com/publications/2021/growing-climate-stakes-for-the-defense-industry
https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2022/02/green-defence
https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2022/02/green-defence
https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/european-green-deal-militaries-strengthen-europes-defence
https://www.planetarysecurityinitiative.org/news/european-green-deal-militaries-strengthen-europes-defence
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da düzenli orduların yeşil dönüşümünden ziyade savunma sanayiinin yeşil dönüşümüne 

ve bu dönüşümün önündeki muhtemel engellere ışık tutulması amaçlanıyor. 

Savunma Sanayiinin Yeşil Dönüşümü Neden Önemli? 

Savunma sanayi şirketlerinin yeşil dönüşüm politikalarını oluşturması ve sıfır karbon 

hedeflerini benimsemesi, yalnızca çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin etkilerinin 

azaltılması için değil, sektör içindeki faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmeleri ve 

pazarlarını kaybetmemeleri açısından da oldukça önemli. Öyle ki sektörün karbondan 

arındırılmasına yönelik politikaların uygulanmadığı ve yeşil dönüşüm politikaları 

benimseme konusundaki yavaşlığını telafi etmediği müddetçe, her geçen gün karar 

vericilerden ve tedarikçilerden bu konu ile ilgili karşılaşacakları baskı artacaktır. Ayrıca 

bu şirketler, daha yüksek sermaye maliyetlerine maruz kalabilecekler, özellikle AB gibi 

aktörlerin uygulayacakları Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi mekanizmalardan maddi 

açıdan olumsuz etkilenebileceklerdir. Bunların yanı sıra faaliyet gösterdikleri ülkelerin 

iklim değişikliği politikalarına zarar verebilir ve sıfır karbon hedeflerine ket vurabilirler. 

Tüm bu durumlar savunma sanayiinin yeşil dönüşümü meselesini firmalar ile hükümetler 

arasında ihtilaflı bir konu hâline getirebilecektir. Her ne kadar günümüzde savunma 

sanayii şirketlerinin küresel karbon emisyonu payı (%2) diğer endüstriyel alanlara göre 

görece küçük görünse de ilerleyen yıllarda bu payın artması, savunma sanayiinin 

dönüşümü tartışmalarının da ivme kazanmasına yol açacaktır.4 

Söz konusu firmalar yeşil dönüşüm politikalarında geri kalmaları durumunda yeni ürün 

ve hizmetleri tedarik etme fırsatını kaçırarak sahip oldukları pazarları kaybedebilir ve 

pazar paylarında düşüş yaşayabilirler. Bu durum doğrudan savunma sanayii firmalarını 

etkileyeceğinden yalnızca ülkeler ve hükümetler açısından değil, savunma firmalarının 

geleceği açısından da olumsuz bir senaryo ortaya çıkarıyor.  

Ayrıca savunma sanayii firmalarının dönüşüm politikalarına ağırlık vermemesi 

durumunda iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm için oluşturulan kamu 

fonlarından faydalanma imkanını da kaçırma ihtimalleri bulunuyor.5 Özellikle Sınırda 

Karbon Düzenlemesi ile birlikte karbon salınımına yönelik ciddi maliyetlerin getirilmesi, 

savunma sanayii şirketlerinin rekabeti korumak için düşük emisyonlu projelere 

yönelmesini bir zorunluluk hâline getirecek. 

Son olarak gerek dünya genelinde gerekse AB içinde artış gösteren silahlanma furyasının 

da savunma sanayiinin yeşil dönüşümü tartışmalarına ivme kazandıracağı belirtilmeli. 

Konuyla ilgili araştırmalarıyla ünlü Stockholm Enstitüsü’nün (SIPRI) yayımladığı son 

rapor, küresel askerî harcamaların ve silahlanmanın rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.6 

Bu durum, Avrupa kıtası özelinde çok daha gözle görülür bir hâle gelmiş durumda. 

Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yürüttüğü savaş neticesince güvenlik endişeleri 

                                                             
4 Diana Dimitrova, Mike Lyons, Pelayo Losada ve diğerleri, a.g.e. 
5 Diana Dimitrova, Mike Lyons, Pelayo Losada ve diğerleri, a.g.e. 
6 “World military expenditure passes $2 trillion for first time”, SIPRI, 25.04.2022, 
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-
time, Erişim Tarihi: 19.09.2022 

https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
https://www.sipri.org/media/press-release/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time
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artan AB ülkelerinin, ordunun modernizasyonuna ve silahlanmaya ağırlık vermeye 

başladığı bilinen bir gerçek. Öyle ki Almanya, Belçika, Hollanda gibi önde gelen ülkeler 

silahlanmaya ve ordularının güçlendirilmesi politikalarına ağırlık vereceklerini 

açıklarken, mart ayında yapılan AB Liderler Zirvesinde AB ülkelerinin savunmaya ve 

yenilikçi teknolojilere daha fazla yatırım yapması gerektiğinin altı çizildi. Tüm bunların 

gerek savunma sanayii sektörünün yeşil dönüşümü gerekse karbon emisyonlarını 

azaltmaya çalışan AB için ne anlama geleceği ise henüz kestirilemiyor. 

Dönüşümün Yol Haritası ve Muhtemel Zorluklar 

Bu noktada savunma sanayii şirketlerinin yeşil dönüşümlerinin ve yürütülen projelerin 

iklim değişikliği hedeflerine uygun hâle getirilmesinin nasıl gerçekleştirileceği önemli 

hâle geliyor. Bu konuda ortaya koyulan çabalara bakıldığında, savunma sanayii şirketleri 

için sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ürünlerin 

kullanımına ağırlık verilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının ve kaynaklarının 

artırılması, doğal kaynakları korumak için açık bir taahhüt verilmesi gibi öncelik 

alanlarının belirlendiği görülüyor.7  

Tablo 1: Sera Gazı Emisyonlarına Yönelik Oluşturulan Kategoriler 

Kapsam 1 Kapsam 2 Kapsam 3 

Şirketin doğrudan 

yaptığı sera gazı 

emisyonlarını kapsar. 

Örneğin fabrikanın 

faaliyette olmasından 

ya da şirket 

araçlarından 

çalışmasından doğan 

emisyonlardır.  

Atık yönetimi ve geri 

dönüşüm faaliyetleri 

neticesinde emisyon 

düşürülebilir. 

Üretim tesislerin 

ısıtılması ve 

soğutulması için 

kullanılan elektrik veya 

üretim esnasında 

kullanılan enerji 

sebebiyle yapılan 

emisyonlardır.  

Yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelerek 

şirketler kolaylıkla sıfır 

emisyon hedefi 

koyabilmektedir. 

Bu kategoride, şirketin kendisiyle 

değil, organizasyonun değer 

zincirinde yukarı ve aşağı dolaylı 

olarak sorumlu olduğu tüm 

emisyonlar yer alır.  

Örneğin, tedarikçilerinden ürün 

satın alınmasından müşterilerin 

söz konusu ürünü kullanmasına 

kadar geniş yelpazede ortaya çıkan 

emisyonlardır. Emisyon açısından, 

Kapsam 3 neredeyse her sektörde 

zaman en büyük emisyonlara 

sahiptir. 

Kaynak: BCG 

Savunma sanayii şirketlerinin sebep olduğu sera gazı emisyonları da diğer endüstrilerde 

olduğu gibi Kapsam (Scope) 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 olarak üç kategoriye ayrılıyor. Bu 

sebeple emisyonların azaltılması ve sonuç odaklı bir dönüşümün yapılabilmesi, bu üç 

Kapsam türünde atılacak adımlara ve alınacak önlemlere bağlı hâle geliyor. Her ne kadar 

çeşitli savunma sanayii firmaları Kapsam 1 olarak nitelendirilen operasyonlarından ve 

                                                             
7 “Sustainability in the global defence industry”, Homeland Security, 06.01.2012, 
https://www.homelandsecurity-technology.com/features/featuresustainability-in-the-global-defense-
industry, Erişim Tarihi: 19.09.2022 

https://www.homelandsecurity-technology.com/features/featuresustainability-in-the-global-defense-industry
https://www.homelandsecurity-technology.com/features/featuresustainability-in-the-global-defense-industry
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Kapsam 2 olarak nitelendirilen enerji kullanımlarından kaynaklanan emisyonları azaltma 

konusunda çeşitli projeler yürütmeye başlamış olsalar da asıl emisyon miktarının yer 

aldığı Kapsam 3’teki “yukarı ve aşağı akış emisyonlarında” ilerlemenin oldukça zayıf 

olduğu ve beklenen adımların atılmadığı görülüyor. Özellikle tedarikçiler, üreticiler ve 

müşterileri de kapsayan Kapsam 3’teki emisyonların tüm savunma sanayii firmalarının 

sebep olduğu emisyonların %90’ını oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

sektörle ilgili olarak Kapsam 1 ve Kapsam 2 kapsamında ortaya konan çabaların ve 

faaliyetlerin etkili olmadığı ya da yeşil aklama (green washing) olduğu eleştirilerine yol 

açıyor.8 

Her ne kadar çeşitli öncelik alanları belirlenmiş olsa da savunma sanayiinin ve silah 

sistemlerinin sebep olduğu karbon emisyonlarının azaltılması konusunda enerji 

dönüşümü ve verimliliği tartışmalarının öncelikli ve ağırlıklı bir yere sahip olduğu 

görülüyor. Bu sebeple yürütülen mevcut projelerde, alternatif yakıtların kullanılması, 

hibrit sistemlerin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının projelere dâhil 

edilmesi gibi seçenekler üzerinde çalışılıyor. Özellikle askerî araçlarda ve savaş 

uçaklarında kullanılan fosil yakıtların dönüşüm konusunda öncelikli bir yere sahip olduğu 

görülüyor. Örneğin Birleşik Krallık silahlı kuvvetleri için havacılık yakıtının Savunma 

Bakanlığı tarafından tüm yakıt kullanımının üçte ikisini oluşturduğu açıklandı.9 Bu 

sebeple jet yakıtı konusunda sürdürülebilir sentetik jet yakıtı üretimi ya da alternatif 

yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çeşitli girişimlerin ve ilerlemelerin gerekeceği belirtiliyor. 

Elbette bu dönüşümün önünde çeşitli engellerin ve zorlukların bulunduğunun da altı 

çizilmeli. Kendi imalatlarını kendi yapan savunma sanayii firmaları, alt montajları 

dışarıdan temin eden firmalara göre doğal olarak daha yüksek Kapsam 1 ve Kapsam 2 

emisyonları rapor etmek durumunda kalıyor. Bu durum, bir yandan şirketlerin emisyon 

miktarını karşılaştırmayı zor ve karmaşık bir hâle getirirken diğer yandan adil olmayan 

bir görüntü ortaya çıkarıyor.  

Bununla birlikte savunma sanayii şirketlerinin Kapsam 3 emisyonlarının tespitinin 

oldukça zor olduğu belirtiliyor. Bu şirketlerin tedarik zincirlerinin karmaşık ve parçalı 

yapıya sahip olması, şirketlerin iş birliği yaptığı küçük tedarikçilerin emisyonlarını 

ölçmeleri için gereken yatırımları yapmayarak alt yapıyı oluşturmamaları ve tüm değer 

zinciri boyunca emisyonları izlemenin ve hesaplamanın zor olması, Kapsam 3 alanındaki 

emisyon verilerini savunma sanayii şirketleri açısından toplamayı karmaşık bir hâle 

getiriyor. Bu da savunma sanayiinin yeşil dönüşümü konusunda ve özellikle emisyonların 

ağırlıklı bir kısmını oluşturan Kapsam 3 konusunda kapsamlı bir yol haritasının 

belirlenmesini zorlaştırıyor. 

Savunma sanayiinde geniş bir yelpazeye yayılan tedarikçilerle ortak çalışma ve 

önlemlerin hayata geçirilmesi, özellikle Kapsam 3 emisyonlarının azaltılması açısından 

                                                             
8 Diana Dimitrova, Mike Lyons, Pelayo Losada ve diğerleri, a.g.e. 
9 Sarah Ashbridge, Major Alistair Beard, “Greening Defence: Prioritising Climate Change for a Sustainable 
Future”, RUSI, 26.01.2022, https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/greening-
defence-prioritising-climate-change-sustainable-future, Erişim Tarihi: 19.09.2022 

https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/greening-defence-prioritising-climate-change-sustainable-future
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/greening-defence-prioritising-climate-change-sustainable-future
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hayati bir konu. Önde gelen otomotiv şirketlerinin, Kapsam 3 emisyonlarını azaltmak için 

tedarikçileriyle yakın bir iş birliği yürüterek yeşil dönüşüm ve emisyon salınımının 

azaltılması konularında kolektif bir çaba sarf ettiği görülüyor. Savunma sanayii başta 

olmak üzere diğer endüstrilerin de özellikle Kapsam 3 emisyonları ile ilgili atacağı 

adımlarda, otomotiv sanayi gibi sektörleri örnek alması bu aşamada önemli ve yol 

gösterici olacaktır. 

Elbette savunma sanayiinin yeşil dönüşümü konusundaki girişimlerin Rusya-Ukrayna 

savaşının ürettiği sonuçlardan da olumsuz etkileneceği not edilmeli. Rusya’nın şubat 

ayında Ukrayna’ya müdahalesiyle birlikte tırmanışa geçen enerji fiyatları ve Rusya’nın AB 

ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği doğal gaz sevkiyatını durdurması, AB’nin yeşil 

dönüşüm ve sıfır karbon hedeflerini olumsuz etkileyeceği yorumlarının yapılmasına yol 

açtı.10 AB’nin doğalgaz ve nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak tanımlaması ve kışın ağır 

şartlarının hafifletilmesi için “kömüre dönüş” gibi alternatif politikaların tartışılması, AB 

ülkelerinin belirledikleri sıfır karbon hedeflerini tehlikeye atacağı düşünülüyor. Özellikle 

2022 yılının kış aylarının AB ülkeleri açısından nasıl geçeceği, mevcut yeşil dönüşüm 

tartışmalarının ve hedeflerinin nereye evirileceğini şekillendireceğinden, savunma 

sanayii konusundaki girişim ve planları da doğrudan etkileyecektir. 

Yeşil Savunma Projeleri: Hava, Kara, Deniz 

Savunma sanayii şirketlerinin kara, hava, deniz ya da siber uzayla ilgili olan silah 

sistemleriyle ilgili farklı emisyon azaltma politikaları benimsemesi gerektiği not edilmeli. 

Fakat deniz, hava ve uzay alanlarında söz konusu dönüşümün, kullanılan teknolojilerin ve 

askerî sistemlerin büyük platformlardan oluşması ve maliyetlerinin yüksek olması 

sebebiyle çok daha zor ve çetrefilli olacağı görülüyor. Örneğin uzmanlar havacılıkta net 

sıfır emisyonuna giden yolun motor yakıtlarında yapılacak dönüşüme bağlı olduğunu her 

fırsatta dile getiriyor. Bu sebeple birçok havacılık firması, motor yakıtlarının 

dönüşümüyle ilgili çeşitli projeler yürütüyor. Safran ve General Electric şirketlerinin, 

sürdürülebilir olan ve daha az karbon emisyonuna sebep olacak bir motor geliştirmek için 

iş birliği yaptığı basına yansıdı. RISE adını verdikleri projeyle üretilen ve 2030 yılında 

hazır olacağı hedeflenen bu motorun, mevcut havacılık tahrik sistemlerinden %20 daha 

fazla yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor.11  

Motor yakıtı olarak kullanılmak üzere geliştirilmeye çalışılan alternatif enerji 

kaynaklarıyla ilgili çalışmalar da tüm hızıyla sürdürülüyor. İsveç ordusunun JAS 39 Gripen 

uçak motorlarında 50/50 biyoyakıt karışımıyla, fosil yakıtlarla eş değer olan ve benzer 

                                                             
10 “Global reaction to energy crisis risks zero carbon transition”, Climate Action Tracker, 08.06.2022, 
https://climateactiontracker.org/publications/global-reaction-to-energy-crisis-risks-zero-carbon-
transition, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
11 Tom Swallow, “General Electric Partners Safran in Sustainable Aviation”, Energy Digital, 15.06.2021, 
https://energydigital.com/sustainability/general-electric-partners-safran-sustainable-aviation, Erişim 
Tarihi: 19.09.2022 

https://climateactiontracker.org/publications/global-reaction-to-energy-crisis-risks-zero-carbon-transition
https://climateactiontracker.org/publications/global-reaction-to-energy-crisis-risks-zero-carbon-transition
https://energydigital.com/sustainability/general-electric-partners-safran-sustainable-aviation
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işlev ve performans gösteren testler gerçekleştirdiği açıklandı.12 Ünlü havacılık firması 

Airbus da aynı şekilde sıfır emisyonlu uçak tasarlamaya yönelik projeler yürütüyor. Bu 

kapsamda Airbus’un özellikle sıvı hidrojen yakıt hücreleri üzerine araştırmalar yürüttüğü 

biliniyor.13  

Ayrıca havacılık konusunda söz konusu dönüşümün sağlanması için paydaşlar bir araya 

gelerek ortak yol haritaları belirliyor ve çok aktörlü mekanizmalar oluşturuyor. Dünya 

Ekonomi Forumu bünyesinde havacılık alanında sürdürülebilir yakıt tüketiminin 

sağlanması amacıyla The Clean Skies for Tomorrow (CST) koalisyonu ve Aerospace Defence 

Forum gibi birçok sivil ve askerî havacılık firmasını bir araya getiren iş birliklerinin 

oluşturulduğu görülüyor.14 Babcock, BAE Systems, ITP Aero, Meggitt ve QinetiQ dâhil 

olmak üzere önce gelen savunma sanayii şirketlerinin, Paris İklim Anlaşması’nda 

belirlenen hedeflere ulaşmak için yol haritalarını çıkarmak ve hedefler belirlemek üzere 

birleşmeleri de kayda değer bir gelişme olarak not edildi.15 

Denizcilik alanında da benzer yeşil savunma projelerinin hayata geçirilmeye çalışıldığı 

görülüyor. ABD 2012 yılında yayımladığı ve biyoyakıtın donanmada kullanım alanlarının 

artırılmasını amaçlayan “The US Navy’s Great Green Fleet” isimli strateji belgesiyle 

denizcilik alanında söz konusu dönüşümü hedefleyen önde gelen ülkelerden biri oldu.16 

Benzer şekilde Babcock şirketi, yakıt hücreli pille çalışan bir savaş gemisi üzerinde 

çalışırken17, Leonardo firması denizcilik alanında da kullanılabilecek bir dizi elektrikli ve 

hibrit itiş gücü geliştirmeye çalışıyor.18 Kraliyet Donanması’nın da en yeni savaş 

gemilerine yeşil teknolojileri sessizce dâhil etmeye başladığı belirtiliyor. Bu kapsamda 

HMS Tamar ve HMS Spey gemilerinde nitrojen oksit emisyonlarını %97’ye kadar azaltan 

sistemlerin dâhil edildiği açıklandı.19 Özellikle hibrit motorların kullanılmasının savaş 

                                                             
12 “Sweden continues to test fossil-free fuel using JAS 39 Gripen aircraft”, Airforce Technology, 04.12.2020, 
https://www.airforce-technology.com/news/sweden-continues-to-test-fossil-free-fuel-using-jas-39-
gripen-aircraft, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
13 “Airbus reveals new zero-emission concept aircraft”, Airbus, 21.09.2020, 
airbus.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-airbus-reveals-new-zero-emission-concept-aircraft, 
Erişim Tarihi: 19.09.2022 
14 “Clean Skies For Tomorrow”, Mission Possible Partnership, 
https://missionpossiblepartnership.org/action-
sectors/aviation/#:~:text=The%20Clean%20Skies%20for%20Tomorrow,and%20other%20next%2Dgen
eration%20technologies, Erişim Tarihi: 19.09.2022; “Value Proposition”, The Aerospace & Defence Forum, 
https://aerospacedefenseforum.org/value-proposition, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
15 Diana Dimitrova, Mike Lyons, Pelayo Losada ve diğerleri, a.g.e. 
16 John K. Borchardt, “Biofuels and the U.S. Navy’s ‘Great Green Fleet’”, Area Development, Ağustos 2012, 
https://www.areadevelopment.com/EnergyEnvironment/August2012/biofuels-power-navys-great-
green-fleet-2727814.shtml, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
17 “Babcock International Group’s FC-BATShip Fuel Cell-Battery Hybrid Ship Awarded Grant”, Fuel Cells 
Work, 15.05.2020, https://fuelcellsworks.com/news/babcock-international-groups-fc-batship-fuel-cell-
battery-hybrid-ship-awarded-grant, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
18 “Leonardo DRS to provide fourth shipset of advanced Hybrid Electric Drive Technology for U.S. Coast 
Guard Offshore Patrol Cutters”, Leonardo, 06.12.2021, https://usa.leonardocompany.com/en/press-
release-detail/-/detail/us-coast-guard-offshore-patrol-cutters, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
19 “UK’s navy ships embrace green tech to reduce environmental footprint”, Offshore Energy, 31.12.2021, 
https://www.offshore-energy.biz/uks-navy-ships-embrace-green-tech-to-reduce-environmental-
footprint, Erişim Tarihi: 19.09.2022 

https://www.airforce-technology.com/news/sweden-continues-to-test-fossil-free-fuel-using-jas-39-gripen-aircraft
https://www.airforce-technology.com/news/sweden-continues-to-test-fossil-free-fuel-using-jas-39-gripen-aircraft
https://missionpossiblepartnership.org/action-sectors/aviation/#:~:text=The%20Clean%20Skies%20for%20Tomorrow,and%20other%20next%2Dgeneration%20technologies
https://missionpossiblepartnership.org/action-sectors/aviation/#:~:text=The%20Clean%20Skies%20for%20Tomorrow,and%20other%20next%2Dgeneration%20technologies
https://missionpossiblepartnership.org/action-sectors/aviation/#:~:text=The%20Clean%20Skies%20for%20Tomorrow,and%20other%20next%2Dgeneration%20technologies
https://aerospacedefenseforum.org/value-proposition
https://www.areadevelopment.com/EnergyEnvironment/August2012/biofuels-power-navys-great-green-fleet-2727814.shtml
https://www.areadevelopment.com/EnergyEnvironment/August2012/biofuels-power-navys-great-green-fleet-2727814.shtml
https://fuelcellsworks.com/news/babcock-international-groups-fc-batship-fuel-cell-battery-hybrid-ship-awarded-grant
https://fuelcellsworks.com/news/babcock-international-groups-fc-batship-fuel-cell-battery-hybrid-ship-awarded-grant
https://usa.leonardocompany.com/en/press-release-detail/-/detail/us-coast-guard-offshore-patrol-cutters
https://usa.leonardocompany.com/en/press-release-detail/-/detail/us-coast-guard-offshore-patrol-cutters
https://www.offshore-energy.biz/uks-navy-ships-embrace-green-tech-to-reduce-environmental-footprint
https://www.offshore-energy.biz/uks-navy-ships-embrace-green-tech-to-reduce-environmental-footprint
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gemilerindeki emisyonları %40 oranında düşüreceği düşünülüyor. Ayrıca İtalyan 

Donanması da ABD Donanması ile ortaklaşa yeşil dizel biyoyakıtları geliştirmek ve 

denemek için bir Flotta Verde (Yeşil Filo) projesi yürütüyor.20 

Görsel 1: İsveç’in %100 Bio-yakıt ile Uçurduğu JAS 39 Gripen Savaş Uçağı 

 

Kaynak: Key Aero 

Bu noktada gerek savunma sanayii gerekse sivil girişimlerin denizcilik alanında 

biyoyakıtlarla ilgili yürüttüğü çalışmaların önemine ayrıca değinilmesi gerekir. Denizcilik 

alanında kullanılabilecek biyoyakıt seçenekleri arasında bitkisel yağ yakıtı (SVO), 

biyodizel (1. ve 2. nesil), biyogaz, biyohidrojen ve lignoselülozik bazlı biyoyağ bulunuyor. 

Bu yakıtların geliştirilmesinde sadece askerî savunma şirketlerinin değil sivil girişimlerin 

varlığı da göze çarpıyor. Örneğin Rotterdam Limanı’nda ticari bir girişim, Alexander von 

Humboldt tarak gemisinde 2000 çalışma saatini tamamlayarak %100 yenilenebilir bir 

deniz biyoyakıtı test ettiğini ve karbondioksit emisyonlarında %80-90’lık bir azalma 

sağladığını açıkladı.21 Günümüzde özellikle Birleşik Krallık, İsveç ve Hollanda gibi 

ülkelerin orduları için ileri düzey biyoyakıt testleri gerçekleştirdiği biliniyor.  

Karada kullanılan savunma sanayii ürünlerine gelindiğinde zorlukların diğer alanlara 

göre azaldığı ve yeşil projelerin daha yaygın olduğu görülüyor. Fosil yakıtların 

kullanılmasının azaltılmasına odaklanan yeşil dönüşüm çabaları, daha hafif ve daha ucuz 

olduklarından ve sivil sektörle paralel teknolojiler içerdiğinden kara askerî araçlarında 

çok daha kolay tesis edilebiliyor. Bu konuda dünya genelinde elektrikli ve hibrit 

sistemlere dayanan çok sayıda zırhlı kara aracı projesinin yürütüldüğü göze çarpıyor. 

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Foxhound ve Jackal 2 zırhlı araçlarının hibrit bir 

versiyonunu geliştirmek için NP Aerospace, General Dynamics, Supacat ve Magtec ile 

                                                             
20 “Navy: The Green Fleet Takes The Sea”, Difesa Online, https://tr.difesaonline.it/news-forze-
armate/mare/marina-militare-la-flotta-verde-prende-il-mare, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
21 Ben Barry, Shiloh Fetzek, Caroline Emmett, a.g.e. 

https://tr.difesaonline.it/news-forze-armate/mare/marina-militare-la-flotta-verde-prende-il-mare
https://tr.difesaonline.it/news-forze-armate/mare/marina-militare-la-flotta-verde-prende-il-mare
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birlikte çalıştığını açıkladı.22 Fransız ordusu da 2025 yılına kadar hibrit bir Griffon zırhlı 

araç üretmeyi hedefliyor.23  

Görsel 2: İngiliz Ordusu’nın Hibrit Motorlu Zırhlı Araçları (Soldan sağa: Jackal keşif aracı, 

MAN destek aracı ve Foxhound zırhlı personel taşıyıcı) 

 

Kaynak: The Telegraph, 15 Eylül 2021 

Çeşitli ülkelerin yeşil savunma sanayii projelerine özel bir önem verdiği bu noktada not 

edilmeli. Öyle ki Birleşik Krallık, savunma sanayiinin yeşil dönüşümü konusunda bu 

zamana kadar yürüttüğü projelerle ve girişimlerle öncü ülke konumuna gelmiş durumda. 

“Savunmada İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Stratejisi” yayımlayarak yol haritasını 

belirleyen Birleşik Krallık, bu konuda savunma kuruluna konuyla ilgili bir direktör atadı.24 

Bu konuda özellikle elektrikli savaş uçakları, sentetik uçak ve biyodizel gemi yakıtları, 

kara kuvvetlerinde elektrikli araçların kullanımı gibi çeşitli projeler yürütüldüğü basına 

yansıyor.25 Hollanda da Birleşik Krallık’tan sonra savunmada yeşil dönüşüm projelerini 

önceleyen ülkeler arasında yer alıyor. “Savunma Enerjisi ve Çevre Stratejisi 2019-2022” 

ve “Savunma Enerji Dönüşümü ve Eylemleri” başlıklı strateji belgelerine sahip olan 

Hollanda,26 biyoyakıtların projelere dâhil edilmesini, deniz gözetiminde uzun menzilli 

insansız hava araçları için hidrojen kullanımını sağlamayı amaçlayan projeler yürütüyor. 

                                                             
22 Harry Lye, “British Army trialling hybrid-electric drive systems”, Army Technology, 20.08.2020, 
https://www.army-technology.com/analysis/british-army-hybrid, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
23 “France prepares for climate-altered battlefield”, Shephard, 28.04.2022, 
https://www.shephardmedia.com/news/defence-notes/french-mod-prepares-climate-change, Erişim 
Tarihi: 19.09.2022 
24 Ministry of Defence of the U.K., “Climate Change and Sustainability Strategic Approach”, Version 1, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/97
3707/20210326_Climate_Change_Sust_Strategy_v1.pdf, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
25 Ben Barry, Shiloh Fetzek, Caroline Emmett, a.g.e. 
26 Ministry of Defence of the Netherlands, “Defence Energy Transition Plan of Action: New energy in the 
organisation”, 16.07.2020, 
https://english.defensie.nl/binaries/defence/documenten/publications/2021/07/21/defence-energy-
transition-plan-of-action/2020+07+16+Plan+van+aanpak+Energietransitie+Defensie_EN.pdf, Erişim 
Tarihi: 19.09.2022 

https://www.army-technology.com/analysis/british-army-hybrid
https://www.shephardmedia.com/news/defence-notes/french-mod-prepares-climate-change
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/973707/20210326_Climate_Change_Sust_Strategy_v1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/973707/20210326_Climate_Change_Sust_Strategy_v1.pdf
https://english.defensie.nl/binaries/defence/documenten/publications/2021/07/21/defence-energy-transition-plan-of-action/2020+07+16+Plan+van+aanpak+Energietransitie+Defensie_EN.pdf
https://english.defensie.nl/binaries/defence/documenten/publications/2021/07/21/defence-energy-transition-plan-of-action/2020+07+16+Plan+van+aanpak+Energietransitie+Defensie_EN.pdf
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AB’de Sürdürülebilirlik ve Finansman Tartışması 

İklim değişikliği ile ilgili kamuoyu hassasiyetinin oldukça yüksek olduğu Avrupa Birliği27 

diğer alanlarda olduğu gibi savunma sanayiinin yeşil dönüşümü ile ilgili çeşitli adımlar 

atan aktörlerin başında geliyor. AB tarafından 2020 yılında yayımlanan “İklim Değişikliği 

ve Savunma Yol Haritası”28, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında iklim 

değişikliğine yönelik genel çabasının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Söz konusu yol 

haritası, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Savunma Ajansı ile yakın iş birliği içinde Avrupa 

Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından oluşturuldu. 

Bu kapsamda 2021 yılı Avrupa Savunma Fonu’ndan, savunma ürünleri ve teknolojilerinin 

geliştirilmesi ve “enerji dönüşümü” ile ilgili faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla 133 

milyon avro tahsis edildi.29 Avrupa Savunma Ajansı konuyla ilgili Üye Devletleri, savunma 

sanayii şirketlerini ve araştırma ve teknoloji kuruluşlarını bir araya getirmeyi ve bir 

forum düzenlemeyi de hedefliyor. Komisyon’un yürüttüğü LIFE Programı altında 

fonlanacak forumda, savunma sanayii şirketlerinin “tasarım, bakım, onarım, yeniden 

kullanım, yeniden üretim, yenileme ve geri dönüşüm yoluyla atık yönetimi, kimyasalların 

güvenli kullanımı, bileşen izleme, çevre koruma, su yönetimi, kaynak girdileri” gibi 

konularda kapasitelerinin artırılmasına yönelik iş birliği olanaklarının değerlendirileceği 

açıklandı.30 

Ayrıca Avrupa Komisyonu, Ufuk Avrupa Programı kapsamında da savunma sanayiinin 

yeşil dönüşümünü ilgilendiren projeleri ve girişimleri destekliyor. 4. Küme’de yer alan 

sanayii başlığı altında özellikle savunma sanayiini de yakından ilgilendiren konularda 

projelerin desteklendiği görülüyor. Avrupa’daki sanayiinin karbondan arındırılması 

hedefleyin Processes4Planet Partnership girişimi kapsamında sanayide fosil yakıtların 

yerine hidrojenin entegre edilmesi, endüstriyel süreçlerin enerji açısından esnek hâle 

getirilmesi, çeşitli kimyasalların ve malzemelerin üretimi aşamasında elektrokimyasal 

dönüşüm yollarının çeşitlendirilmesi gibi projeler yüksek miktarda hibelerle 

destekleniyor.31 

AB’nin 2030 yılına kadarki güvenlik ve savunma stratejilerini içeren temel bir stratejik 

belge olan Stratejik Pusula’da da yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalarına yer 

verildi. Bu kapsamda güvenlik ve savunma sektörünün ve AB Ortak Güvenlik ve Savunma 

Politikasının uyarlanması, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması ve operasyonel 

etkinliğe zarar vermeden, 2050 iklim nötr olma hedefi doğrultusunda OGSP misyonlarının 

çevre ayak izinin azaltılması hedefleri koyuldu. Belgede bu amaçlar doğrultusunda, silahlı 

                                                             
27 Oğuz Güngörmez, “AB Kamuoyunun İklim Değişikliğine Bakışı”, İKV Değerlendirme Notu, 259, Haziran 
2022, https://www.ikv.org.tr/images/files/I%CC%87klim_degisikligi_algisi.pdf, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
28 Council of the European Union, “Climate Change and Defence Roadmap”, 09.11.2020, 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
29 A.g.e. 
30 A.g.e. 
31 Avrupa Komisyonu, “Horizon Europe Work Programme”, C(2022)2975 of 10 May 2022, 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-
2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf, Erişim Tarihi: 11.11.2022. 

https://www.ikv.org.tr/images/files/I%CC%87klim_degisikligi_algisi.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
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kuvvetlerde ve savunma sektöründe yeşil teknoloji ve sürdürülebilir dijitalleşmenin 

rolünün geliştirileceği belirtildi. Ayrıca AB’nin sivil ve askeri misyonları kapsamında iklim 

değişikliği ve çevre mülahazalarının anaakımlaştırılması hedefi benimsendi.32 Savunma 

sanayiinin yeşil dönüşümü ile ilgili AB içinde süregelen bir tartışmaya bu noktada 

değinmek gerekir. Avrupa kıtasında savunma sanayiinin sürdürülebilir bir sektör olarak 

konumlandırılmadığı ve tartışmaların odağına yerleştirildiği görülüyor. Bankaların yeşil 

dönüşüm konusunda gerekli adımları atmayan şirketlere kredi vermemesi, sektör içinde 

çeşitli tartışmaları beraberinde getiriyor. Avrupa Savunma Sanayii Ticaret Birliği, Avrupa 

Komisyonuna konuyla ilgili bir mektup göndererek sektörün geleceğiyle ilgili endişelerini 

paylaştığı açıklandı. Son zamanlarda çevre ve iklim değişikliği gibi gerekçelerle 

sürdürülebilirlik konusunda artan endişeler, savunma sanayii şirketlerinin finansmana 

erişimini zorlaştırmıştı. “Güvenlik olmadan sürdürülebilirlik olmaz” argümanını savunan 

sektör temsilcileri, özellikle sektörün çevreci ve sürdürülebilir olmadığı yönünde bir 

etiketleme yapılması durumunda33 AB içindeki savunma sanayiinin finans ve yatırım 

yapma kabiliyetini sınırlandıracağından Birliğin güvenliğini tehdit edeceği endişelerini 

paylaşıyor.34 

Almanya, Finlandiya, Belçika, Hollanda, İsveç gibi ülkelerdeki bankaların, savunma 

sanayii şirketleriyle ekonomik ilişkilerini sonlandırdıkları görülüyor. Bu sebeple savunma 

sanayi uzmanları ve sanayi temsilcileri, sektörün “sürdürülebilir olmadığı” yönünde bir 

etiketleme yapılmadan iki kez düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Söz konusu savunma 

sanayi şirketlerinin Avrupa kıtası dışı finansman arayışına girmesi durumunda ise AB 

ülkelerinin bu şirketlerin politikaları üzerinde daha az etki sahibi olabilecekleri ve bunun 

da son yıllarda tartışılan “stratejik özerklik” amacına zarar verebileceği uyarısı 

yapılıyor.35  

Sektör temsilcileri bankaların tutumunun yalnızca bir endüstrinin finansal 

sürdürülebilirliğine değil, aynı zamanda “Üye Devletlerin vatandaşlarını koruma 

yeteneğine ve Birliğin daha dayanıklı, stratejik sektörlere daha az bağımlı ve bir güvenlik 

sağlayıcısı olarak daha güvenilir hâle gelme konusundaki temel siyasi hedeflerinin 

korunmasına” da tehdit oluşturacağını vurguluyor.36 Ayrıca yalnızca sektör temsilcileri 

                                                             
32 AB Konseyi, “A Strategic Compass for Security and Defence - For a European Union that protects its 
citizens, values and interests and contributes to international peace and security”, 21.03.2022, Brüksel, 
s.26., https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf, Erişim Tarihi: 
14.11.2022.  
33 Komisyonun Mart 2021’de hazırlattığı taslak öneride muharebe amaçlı konvansiyonel silahların ve askerî 
ürünlerin üretimi ve/veya ticaretini yapan şirketler, gelirlerinin %5’inden fazlasını bu faaliyetlerden elde 
ettikleri takdirde çevre etiketi alamayacak ibaresi bulunuyor. Bkz: European Commission, “Development of 
EU Ecolabel criteria for Retail Financial Products”, Mart 2021, https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-
bureau//sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-
%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
34 “Defence group chief urges lending shake-up at European Investment Bank”, Financial Times, 04.07.2022, 
https://www.ft.com/content/9fc0642f-c1db-4864-8c50-ef6efcdfcad1, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
35 Peggy Hollinger, “EU must think twice before branding defence industry harmful”, Financial Times, 
02.12.2021. 
36 “Sustainability and the European defence industry”, ASD, 06.10.2021, https://www.asd-
europe.org/sustainability-and-the-european-defence-industry, Erişim Tarihi: 19.09.2022 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-03/2021.03.05%20-%20EUEL%20financial%20products%20-%20Technical%20Report%204%20FINAL.pdf
https://www.ft.com/content/9fc0642f-c1db-4864-8c50-ef6efcdfcad1
https://www.asd-europe.org/sustainability-and-the-european-defence-industry
https://www.asd-europe.org/sustainability-and-the-european-defence-industry
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değil AB içindeki ulusalcı çizgiye sahip ve aşırı sağ olarak konumlandırılan siyasi parti 

temsilcilerinin de benzer gerekçe ve endişelerle savunma sanayiine yöneltilen çevreci 

eleştirilere karşı çıktıkları görülüyor.37 

Sonuç olarak 

Yeşil dönüşüm politikaları, birçok sektörü etkilediği gibi savunma sanayii firmalarını ve 

projelerini de doğrudan etkileyecek. Her ne kadar günümüzde savunma sanayiinin yeşil 

dönüşüm konusunda yavaş bir performans sergilediği görülse de mevzuatların 

sıkılaştırılması ve kamuoylarındaki farkındalığının artması sonucu sektörün 

dönüşümüyle ilgili kapsamlı yol haritalarının çıkarılması yakın gelecekte söz konusu 

olacaktır. AB bu konudaki mevzuatını güçlendirmeye ve teşvikini artırmaya çalışarak 

öncü aktör konumunu korurken, sektörün sürdürülebilirliği ve finansmanı konusunda 

yaşanan tartışmaların, yeşil dönüşüm gündeminin kamuoyundaki kabulünün artırılması 

açısından yarar sağladığı da belirtilmelidir. 

AB içinde pazar payı yüksek olan savunma sanayii şirketlerinin ve önde gelen ülkelerin 

dönüşüm konusunda öncü bir rol oynaması gerekiyor. Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya 

gibi ülkelerin aktif şirket sayısı ve silah satışları açısından AB pazarına hakim olduğu 

görülüyor. Birleşik Krallık menşeili BAE Systems, AB içindeki en büyük savunma şirketidir. 

Fransa’da Thales ve Safran, İtalya’da ise Finmeccanica BAE Systems’den sonra gelen en 

büyük savunma sanayii şirketleridir. Ayrıca bir trans-Avrupa şirketi olan Airbus, 

Avrupa’da BAE Systems’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu şirketlerin yeşil dönüşüm 

politikalarını oluşturmada öncü bir rol oynaması, kıta içindeki diğer savunma sanayii 

şirketleri açısından da yol gösterici olacaktır. 

Son olarak savunma sanayiinin yeşil dönüşümü konusunun Türkiye açısından da oldukça 

önemli olduğuna değinilmesi gerekir. Türkiye’de savunma sanayii son yıllarda hızla 

gelişen ve hatta önemli bir ihracat kalemi hâline gelen bir alan olarak ön plana çıktı. Bu 

sebeple bu alandaki yeşil dönüşüm projeleri de sektörün yükselişinin devamı için 

stratejik öneme sahip. Özellikle bu sektördeki ithalatın büyük kısmının hâlâ Batılı 

ülkelerden yapılması, AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin bir sorun hâline gelmesine 

sebep olabilir. Türkiye’nin de savunma sanayiinin yeşil dönüşümü konusunda geç 

kalmaması ve dönüşüm projelerine kaynak ayırarak desteklemesi, Ufuk Avrupa gibi 

programlar altında AB ülkelerindeki kurum ve şirketlerle ortak projeler geliştirilmesi, bir 

yandan konuyla ilgili fonlardan faydalanılmasını diğer yandan son yıllarda yakalanan 

ivmenin korunmasını sağlayacaktır. 

                                                             
37 Hugh Wheelan, “French MPs file motion warning EU Ecolabel proposal would penalise its defence 
industry”, Responsible Investor, 09.12.2021, https://www.responsible-investor.com/french-mps-file-
motion-warning-eu-ecolabel-proposal-would-penalise-its-defence-industry, Erişim Tarihi: 19.09.2022 
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