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Ana Sayfa Türkiye Suriye sınırına dev proje: Elektronik duvar

SERTAÇ EŞ Yayınlanma tarihi: 24 Temmuz 2015 Cuma

Suriye sınırına dev proje: Elektronik duvar
Türk iye sınırının kritik bölgelerine ‘elektronik duvar’ olarak nitelendirilen ‘Fiziki Güvenlik
Sistemi’ kurulacak. Aselsan’ın tasarladığı sistemle kritik bölgelere elektronik sensörler,
radarlar ve algılayıcıların yer aldığı tel örgüler yerleştirilecek.

0 Tweetle 39 Takip et: @cumhuriyetgzt

instela'da paylaş

IŞİD’in Şanlıurfa Suruç’ta gerçekleştirdiği ve 32 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Ankara,

sınırda yeni önlemlere yöneldi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda sınırın kritik

bölgelerine “elektronik duvar” olarak nitelendirilen “Fiziki Güvenlik Sistemi” kuracak. Aselsan’ın

tasarımını yaptığı, bir bölümünü Güney Afrika’da Urguay ve birçok Ortadoğu ülkesine sattığı

gözetleme ve koruma sistemleri Suriye sınırına uygulanacak. Bu kapsamda sınırın kritik bölgelerine

elektronik sensörler, radarlar ve elektronik algılayıcıların yer aldığı tel örgüler kurulacak. Türkiye,

PKK’nin Irak sınırındaki geçiş güzergâhı olarak kullandığı bazı bölgelere benzer sistemleri kurmuştu.

Suriye’de iç çatışmanın başlamasının ardından Türkiye, bu ülke ile olan 911 kilometrelik sınırının

bazı bölgelerinde önlem aldı.

Yeni önlemler

Türkiye, önceki yıllarda yaptığı “Entegre Sınır Yönetim Projesi”ni aşamalı olarak gerçekleştirmeye

başlamıştı. Suriye sınırındaki tehdit algısının artması üzerine geçtiğimiz yıllarda alınan önlemler

kapsamında projenin bu bölgedeki diğer uygulamalarının yoğunlaştırılması gündeme geldi. Bakanlar

Kurulu’nda alınan kararla İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen proje yeniden değerlendirildi. Kara

Kuvvetleri’nden yetkililerin de katılımıyla gelişen durum nedeniyle Suriye sınırındaki uygulamalara

öncelik verilmesi benimsendi ve bölgede elektronik duvar olarak nitelendirilen sistemin kurulması

kararı alındı. Sınırın kritik bölgelerine kurulacak sistemi Türkiye’de Aselsan üretiyor ve diğer ülkelere

de satıyor.
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Siz de sigaradan hiç bir ek madde
kullanmadan kolayca
kurtulabilirsiniz.

Suriye sınırına duvar
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),
Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ndeki
Suriye sınırına hendek kazıp
duvar örüyor. 2.5 metre... 

Nasıl çalışıyor?

Sınırda uygulanacak proje kapsamında tel çit üzerine yerleştirilen elektronik algılayıcılar, sınıra

yaklaşan insanları kilometrelerce uzaktan tespit edebilen radarlar, anons hoparlörleri, elektronik

sensörler, 25 kilometrelik alanı gözetleyebilecek kamera taşıyan balonlar yer alıyor. Balon üzerindeki

elektronik sistemler, güneş enerjisiyle uzun süreli olarak çalışabiliyor.

Sistem, gözetleme, kapatma ve koruma başlıkları altında düzenlenebiliyor. Türkiye’nin kuracağı

sistemin hangi grupta olacağı henüz netleşmedi. Sistemin kapsamı genişledikçe maliyeti artıyor.

Sistem, gözetleme ve koruma fonksiyonlarını ana kumanda merkezinden yapabiliyor. Merkez,

insansız yer araçlarını, uzaktan kumandalı silahları gözetleme ve ateş amacıyla yönlendirebiliyor.

Maliyeti ne kadar?

Entegre Sınır Yönetimi Projesi 2000’li yılların başında hazırlandı ve maliyet olarak 4 milyar TL

düzeyinde bir tutar belirlendi. Ancak bu miktarı, Türkiye’nin tüm sınırlarına kurulacak sistem için

geçerli olduğu dile getirildi. Bu projenin Suriye bölümü için de 2 milyar TL’lik bir bedel tahmin edildi.

Ancak Suriye sınırında aşamalı olarak bazı sistemler kuruldu. Bakanlar Kurulu kararıyla sınırda

kurulacak sistemlerin, bu bütçenin ne kadarına karşılık geleceği ise henüz netlik kazanmadı.
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Etiketler:
urguay, sensörler, aselsan, gözetle, elektronik, radar, kumanda, entegre, örgü, çit, iye, kritik, hoparlör, fiziki, tel, balon,

algıla, duvar, maliyet, fonksiyon
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Erdoğan'ın bu sözleri 6

•

 — Ülke elden gidiyor

senin aklın neyde allah belanı versin!!!!

Ağabeyinin tecavüze dayanamadı
tabancayla kendini vurdu

•

 — AHLAK 13 senede nasil

SIFIRLANDI. SIFIRCILARA soralim

bilirler

Canan Karatay meslekten men edildi
•

 — Hani üyeleri in

sezaryan oranları yüzde 80 lere hatta

yüzde doksan bile olan �

Cumhuriyet MOBIL - Haber:
"Yüksekdağ: Sözlerimin 6

•

 — abd de sınırlar

çizilmiş bizimkiler hala parti kapatma

derdinde
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• •

mrminit •

tayyibin örtülü ödenek kasalarını yavaş yavaş boşaltma zamanı geldi..
gemicikler ve vakıfların kasalarınıda görelim yavaştan yavaştan.. rezanın
sıfırlanamadığı paraları görelim.. pamuk eller operasyonu göz kırpıyor..

• •

Coşkun Gözendor •

BU ÖNLEMLERİN ACİLEN ALINMASINDA YARAR VAR,SINIRLARIMIZ YOL
GEÇEN HANINA DÖNDÜ.GECİKMEDEN YAPILMALI.

• •

harika •

AV avlandi, deli KIZ evlendi, ceyiz yapmaya ba$lamaya benziyor. Bu zekayla
cok ya$amazlar

• •

Serdar Yurdakul •

bir zamanlar osmanlı filistin topraklarında Arap isyancıların hicaz demiryoluna
yaptıkları saldırıları önlemek için belirli aralıklarla karakollar kurmuştu, ama
bunlar hiç bir işe yaramadı. Bu yatırımlar bana bunu hatırlattı...

• •

Huri Han •

Aksaraylar, köskler, hanlar, hamamlar yaptiracagina suriye'yi süzek gibi ettigin
Suriye sinirini yapsaydin KOLTUKCU, KOLTUK ASIGI DÍKDATÖR! O
ayakkabi kutularina saklanan paralarla da yapilabilirdi ve bugün o fidanlar
hayatta olurdu! H.Fidan yerine masum insanlar katlediliyor malesef!

İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından

seçmeleri okurlarımızla

buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın bilgesi Selçuk'un
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