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Περίλθψθ
Τν θείκελν απηό ζα παξνπζηάζεη ηνλ θύθιν ηεο Πνιηηηθήο Δηαζηήκαηνο ηεο Τνπξθίαο. Θα
εμεηάζεη ηελ θπβεξλεηηθή αηδέληα ηεο Τνπξθίαο γηα ην Δηάζηεκα, ηε δηακόξθσζε ηεο ζπλαθνύο
πνιηηηθήο θαη ηνπο θνξείο εθπόλεζήο ηεο, θαζώο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο. Πεξηγξάθνληαη ηα
πθηζηάκελα δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα, θαζώο θαη ηα επόκελα βήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε
θάζε θαηεγνξία. Σηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζεη λα θάλεη κηα απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
ηνπξθηθήο Πνιηηηθήο Δηαζηήκαηνο, θαζώο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο. Από ηελ αλάιπζε
αλαδεηθλύνληαη πέληε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο: ε επηδίσμε γηα παξνπζία ζε όιεο ηηο ζεκαηηθέο
ηνπ Δηαζηήκαηνο, ν πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη άκπλαο, ε αλάδεημε κίαο ελαξκνληζκέλεο εζληθήο πξνζέγγηζεο, ε ηάζε
γηα απηνλνκία κέζσ εγρώξηαο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο δνξπθνξηθώλ ζπζηεκάησλ θαη, ηέινο,
όηη απνηειεί κηα θπβεξλεηηθή πξνηεξαηόηεηα πνπ ππαθνύεη ζε κηα δηαρξνληθή Υςειή Σηξαηεγηθή.

1. Πρόλογοσ
Η αλαθνίλσζε φηη ε γεηηνληθή Σνπξθία πξνζαλαηνιίδεηαη ζην λα «δεκηνπξγήζεη ηνλ
δηθό ηεο Οξγαληζκό Δηαζηεκηθήο Πνιηηηθήο», ρξεζηκνπνηήζεθε σο επηρείξεκα γηα ηελ αλάγθε
λα δνκήζεη θαη ε Διιάδα ηε δηθή ηεο νξγάλσζε θαηά έλα αληίζηνηρν ηξφπν, 1 (φπσο θαη έθαλε
ηειηθά).2 Καη ελδερνκέλσο φρη αδηθαηνιφγεηα, κηαο θαη ε Σνπξθία αλαπηχζζεη ηα ηειεπηαία 25
ρξφληα ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα ην Γηάζηεκα, ζε πνιιαπινχο ηνκείο, πνπ πξνθαλψο δχλαηαη λα
έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ηεο Διιάδαο.
Πξέπεη εμαξρήο λα παξαηεξεζεί φηη δελ πθίζηαηαη αθφκα επίζεκνο θεληξηθφο θνξέαο
θαζνξηζκνχ Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο ζηε Σνπξθία. Απφ ην 1995, ππήξμαλ λνκνζρέδηα θαη
απνθάζεηο ζηε γεηηνληθή ρψξα γηα ηελ ίδξπζε ηνπξθηθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο, αιιά,
κέρξη ζήκεξα (Ιαλνπάξηνο 2018), θαλέλα δελ πινπνηήζεθε.3
1

Γειηίν Σχπνπ, Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο Γεκηνπξγεί ηελ Διιεληθή
Γηαζηεκηθή Τπεξεζία, Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, 30/01/2017,
http://mindigital.gr/index.php/press-office-gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/901-to-ypourgeio-psifiakis-politikis-tilepikoinonion-kaienimerosis-dimiourgei-tin-elliniki-diastimiki-ypiresia.
2
Με ην λφκν 4508/22 Γεθεκβξίνπ 2017 (ΦΔΚ Α, 220) ε Διιάδα ίδξπζε πκβνχιην Γηαζηεκηθήο Πνιηηηθήο
θαζσο θαη Διιεληθφ Γηαζηεκηθφ Οξγαληζκφ. https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikoinonies-telepikoinoniestelephonia/nomos-4508-2017-fek-200a-22-12-2017.html
3
Yilmaz, S. (2016). Space and Turkey. Open Journal of Political Science, 6, 323-337.
http://dx.doi.org/10.4236/ojps.2016.63029
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Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε, είλαη φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα δηαζηεκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο κε εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ ζην ηνκέα ηνπο,
αθνχ δελ ελεξγνπνηήζεθε απφθαζε ηνπ 2001 πνπ ζπγθξνηνχζε θεληξηθφ Οξγαληζκφ
Γηαζηήκαηνο κε θαζνξηζκέλα θαζήθνληα ζηελ Σνπξθία. Γηα ην ιφγν απηφ ππνβιήζεθε εθ
λένπ ην 2017 ζην ηνπξθηθφ Κνηλνβνχιην λνκνζρέδην γηα ηε ζχζηαζε εζληθνχ θνξέα, πνπ φκσο
αθφκα δελ έρεη ςεθηζηεί. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο φηη ε Σνπξθία δελ δηαζέηεη Πνιηηηθή
Γηαζηήκαηνο, νχηε φηη απηή δελ πινπνηείηαη, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο ζρεηηθέο
δξάζεηο ηεο.
Οχηε ε επίθιεζε ησλ ηνπξθηθψλ δξάζεσλ γίλεηαη γηα πξψηε θνξά. Απνηειεί πάγηα
ειιεληθή ζέζε φηη ε Σνπξθία παξακέλεη ε θπξηφηεξε απεηιή γηα ηελ ειιεληθή αζθάιεηα, αθνχ
κέζσ ελφο πιέγκαηνο κνλνκεξψλ αμηψζεσλ ζην Αηγαίν4 θαη ηε Θξάθε θαη κε αλνηθηφ ην
Κππξηαθφ πξφβιεκα, ε Σνπξθία εθαξκφδεη κία αλαζεσξεηηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηελ Διιάδα.
πλεπψο νη φπνηεο δξάζεηο ηεο παξαθνινπζνχληαη κε πξνζνρή, αθνχ πάληνηε ε απεηιή επεξεάδεη
ηα ηπρφλ κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
Σν έλαπζκα δφζεθε ην 1989 κε ην πξφγξακκα Türksat γηα ηελ απφθηεζε εζληθψλ
ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ. Με ηνπο Türksat λα παξέρνπλ δηεζλή
ηειεθσληθή θάιπςε ζηηο δεκνθξαηίεο ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ, ε Σνπξθία
επεδίσμε ηε παξάθακςε ηεο Μφζραο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλνληαλ παιαηφηεξα νη επηθνηλσλίεο.
Καη ηφηε, φπσο θαη ηψξα, ε ηνπξθηθή εζηίαζε ζηα δνξπθνξηθά πξνγξάκκαηα5, αιιά θαη νη
πηζαλέο επηπηψζεηο ησλ δελ δηέθπγαλ ηεο πξνζνρήο νχηε ησλ αξκφδησλ εζληθψλ θνξέσλ,6 νχηε
φκσο θαη εκπεηξνγλσκφλσλ. Αθνινχζσο αλαπηχρζεθε έλαο δεκφζηνο δηάινγνο γηα ηα ζέκαηα
ησλ ειιεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Γηάζηεκα.
ε φηη αθνξά ζηνλ αθαδεκατθφ δηάινγν θαη κε αθνξκή ηφζν ην δήηεκα ησλ Türksat φζν
θαη ηεο ειιεληθήο απξαμίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηξνρηαθψλ ζέζεσλ ζηε γεσζηαηηθή ηξνρηά, ην
1991 o λπλ θαζεγεηήο Ηιίαο Κνπζθνπβέιεο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αλέιπζε ην ζέκα ηνπ Σνπξθηθνχ
Γηαζηεκηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζηελ ειιεληθή πιεπξά.7 Βάζηκα κπνξεί λα
ππνζηεξηρζεί φηη παξεκβάζεηο ζαλ θαη απηέο, ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε
ηνπ ηδησηηθνχ δνξπθνξηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ πξνγξάκκαηνο Hellas Sat. Χο πξψην πάλησο απηφ
απνηέιεζκα κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε πξσηνβνπιία ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο Έξεπλαο
Σερλνινγίαο, πνπ δήηεζε θαη πέηπρε λα θαηαηεζεί (κέζσ ηνπ ΤΜΔ) ην 1993, αίηεζε ζηε Γηεζλή
Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) γηα ηελ ειιεληθή ζέζε ζηηο 39 κνίξεο καδί κε θάπνηεο
ζπρλφηεηεο. Ο Hellas Sat εθηνμεχηεθε ην 2003.
Λακβάλνληαο ππφςηλ απηά, θαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ ηνπξθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη
θάπνηα επίδξαζε ζηε ιήςε ησλ ζπλαθψλ εζσηεξηθψλ απνθάζεσλ. Σν θείκελν απηφ πξνζπαζεί
λα θάλεη κηα απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηνπξθηθήο Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο θαζψο θαη
ησλ επηπηψζεψλ ηεο, πξνζδνθψληαο λα ζπκβάιιεη έηζη ζην ζρεηηθφ δηάινγν πνπ, έζησ θαη κε
άιιε αθνξκή, μεθίλεζε θαη πάιη.
4

Κσλζηαληίλνο Αξβαληηφπνπινο, Aγγεινο πξίγνο, The International Legal Status of the Aegean, Ministry of
Press and mass Media, 1998. Δπίζεο γηα κηα ζπλζεηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ επί ηνπ
ζέκαηνο δείηε, D. Constas (ed.), The Greek-Turkish Conflict in the 1990s. Domestic and External Influences,
(MacMillan, London, 1991).
5
Η ηδέα γηα αλάπηπμε ελφο απηφλνκνπ ειιεληθνχ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ είρε παξνπζηαζηεί ην
1988 φηαλ ππνβιήζεθε ζρεηηθή πξφηαζε ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο Fairchild Space and Defense Corporation
(κεηά απφ ζπγρσλεχζεηο ζήκεξα Orbital ATK) πξνο ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ-Δπηθνηλσληψλ θαη ηνλ ΟΣΔ. Οη
θνξείο απηνί ζπλεξγάζηεθαλ κε ην ΤΠΔΘΑ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο. Σφζν ν ΟΣΔ, φζν θαη θάπνηα
απφ ηα Γεληθά Δπηηειεία, ιφγσ ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ είραλ δψζεη ζε άιινπο ηνκείο ηειεπηθνηλσληαθήο
(θπξίσο επίγεηαο) ππνδνκήο, δελ αληηκεηψπηζαλ ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ πζηήκαηνο.
6
Δθπφλεζε Δπηηειηθήο Μειέηεο κε ηίηιν «Δθκεηάιιεπζε Γνξπθνξηθψλ πζηεκάησλ‖, πνπ εθδφζεθε απφ ην
Γξαθείν ΔΔΔΘΑ/Γηεχζπλζε Δπηθνηλσληψλ-Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΓΔΔΘΑ, Μάξηηνο 1992.
7
Ηιίαο Κνπζθνπβέιεο., Σν Σνπξθηθφ Γηαζηεκηθφ Πξφγξακκα, ΔΛΙΑΜΔΠ, Δηδηθέο Δθζέζεηο # 9, (Αζήλα,
Ννέκβξηνο 1991).
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2. Μεκοδολογικι Προςζγγιςθ: Ανάλυςθ του Κφκλου Δθμόςιασ
Πολιτικισ
Η ηδέα ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κηαο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο ζε δηαθξηηά
ζηάδηα (θχθινο πνιηηηθήο) πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Lasswell ην 1956.8 χκθσλα κε
έλα ηέηνην νξζνινγηθφ κνληέιν, ε ιήςε απνθάζεσλ Πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα
ζπλνιηθή αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηφρσλ, αθνινπζνχκελε απφ ηε ζπιινγή θαη
αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα ηελ
επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ νθειψλ
ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηεο δξάζεο. Πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κέηξα
θαη λα αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ή λα αλαπξνζαξκφδνληαη
εάλ ρξεηαζηεί.9
Παξά ηηο θαηά θαηξνχο θξηηηθέο πνπ έρεη ππνζηεί ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε (πρ φηη
αλαπαξηζηά γξακκηθέο, δηαδνρηθέο θάζεηο δηαδηθαζηηθψλ βεκάησλ, ελψ ηα πξάγκαηα είλαη
ζπλήζσο πην ζχλζεηα), εληνχηνηο παξά ηνπο ηπρφλ πεξηνξηζκνχο ηνπ, ν θχθινο Γεκφζηαο
Πνιηηηθήο (κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ησλ ζηαδίσλ ηνπ), έρεη εμειηρζεί ζε έλα επξέσο
εθαξκνδφκελν πιαίζην γηα λα νξγαλψζεη θαη λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε
Γεκφζηα Πνιηηηθή.
Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη ηθαλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα ην δήηεκα (π.ρ. πνπ
ζπλδέεη θάζε ζηάδην κε δηάθνξνπο δείθηεο απφδνζεο),10 θξίλεηαη φηη ε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε
ηεο κεζνδνινγίαο, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο κπνξεί λα παξαιεθζεί. Γηα ην ππφ εμέηαζε δήηεκα ε
κεζνδνινγία εζηηάδεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε επηιέγεη λα
επηθεληξσζεί:
1. Πξψηνλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ράξαμε πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη ηελ
αλαγλψξηζε ελφο πξνβιήκαηνο πνιηηηθήο ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη επίζεκα σο ηέηνην,
φηαλ εηζαρζεί ζηε θπβεξλεηηθή Ηκεξήζηα Γηάηαμε (αηδέληα).
2. Γεχηεξνλ, ζηε ιήςε απφθαζεο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο. Καηά
ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηνπ θχθινπ Πνιηηηθήο, ην πξφβιεκα (πνπ απνξξέεη απφ
ηηο ηδαληθέο απαηηήζεηο ζπγθξηλφκελεο κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε), νδεγεί ζηε
ράξαμε Πνιηηηθήο. Η γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ράξαμε
Πνιηηηθήο. Η ηειεπηαία πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ηη δειαδή πξέπεη λα
επηηεπρζεί κε ηελ πνιηηηθή - θαη ηελ εμέηαζε δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ
δξάζεο.
3. Σξίηνλ, ζηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο κέζσ ελφο ζπλαθνχο Πξνγξάκκαηνο κε κνξθή
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά ζηνηρεία π.ρ. απφ πνηνπο
νξγαληζκνχο πξέπεη λα εθηειεζηεί ην πξφγξακκα, πνηνη είλαη νη πφξνη θαη πνηα ε
θαηαλνκή ηνπο θαη ζε ηη ρξνλνδηάγξακκα. εκεηψλεηαη πάλησο, φηη ε απφθαζε ζρεηηθά
8

H.D. Lasswell, The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park: University of
Maryland Press, (1956).
9
Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney (eds), Handbook of public policy analysis : theory, politics, and
methods, CRC Press, Taylor & Francis Group,2007.
10
Δλδεηθηηθά δείηε ηα Thomas A. Birkland An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts, and Models
of Public Policy Making, Routledge, Taylor & Francis Group,2007. Peter Knoepfel, Corinne Larrue, Frédéric
Varone, Michael Hill (eds), Public Policy Analysis, The Policy Press, University of Bristol, 2007. Guy Peters &
Nispen Frans (1998), Public Policy Instruments:Evaluating the Tools of Public Administration‖. Cheltenham:
Edward Elgar, 1998.

5

4.

5.

κε κηα Πνιηηηθή θαη ηελ έγθξηζε ελφο Πξνγξάκκαηνο δελ εγγπάηαη φηη θαη‘ αλάγθε νη
ζηφρνη ηεο ζα εθαξκνζηνχλ απζηεξά απφ ηε Γηνίθεζε.
Σέηαξηνλ ζηα απνηειέζκαηα. Κάζε Πξφγξακκα, ζε πινπνίεζε κίαο Πνιηηηθήο πξέπεη
λα παξάγεη απηά απνηειέζκαηα. εκεηψλεηαη φκσο φηη πνιιέο θνξέο ην απνηέιεζκα
κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη, ή ην Πξφγξακκα λα εθαξκνζηεί αθφκα θαη αιινησκέλν ή
αθφκα θαη λα εκπνδηζηεί.
Σέινο ζην πέκπην ζηάδην, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Πνιηηηθήο, δειαδή ησλ επηπηψζεσλ
ηεο. Απηφ είλαη έλα καθξνπξφζεζκν έξγν, θαζψο ζε θάζε πεξίπησζε ε απνηίκεζε ησλ
επηπηψζεσλ είλαη δπλαηφ λα θαηαγξαθεί κεηά ηελ πάξνδν ηθαλνχ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο.

Η πξνζέγγηζε απηή θαίλεηαη πηα λα απνηειεί θπξίαξρε ηάζε θαηά ηε ράξαμε θξίζηκσλ
δεκφζησλ πνιηηηθψλ ηφζν ησλ κεγάισλ θξαηψλ, φζν θαη ησλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο πξφζθαηα αλαθνηλσζείζαο (18 Γεθεκβξίνπ 2017) λέαο
«Εζληθήο Σηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο» ησλ ΗΠΑ. Οη φξνη απνηειέζκαηα θαη αμηνιφγεζε ηεο
απφδνζεο ησλ πνιηηηθψλ απνηεινχλ βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηε ράξαμε ηεο ππφςε
ζηξαηεγηθήο.11 Οκνίσο θαη ε ΔΔ ρξεζηκνπνηεί ηνπο αλσηέξσ φξνπο ζε πνιιά θείκελά ηεο. Με
βάζεη ηα παξαπάλσ, πξνρσξνχκε ζηελ αλάιπζε ηεο ηνπξθηθήο Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο.

3. Η Ατηζντα, θ Διαμόρφωςθ και θ Εφαρμογι τθσ Πολιτικισ
Διαςτιματοσ τθσ Τουρκίασ
Σν ππφ εμέηαζε δήηεκα αθνξά κηα δεκφζηα πνιηηηθή μέλεο ρψξαο, γηα ηελ νπνία νη φπνηεο
πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ, πξνθχπηνπλ κέζα απφ αλνηθηέο πεγέο. Παγθνζκίσο, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ
Γηαζηήκαηνο ζεσξείηαη φηη είλαη δηπιήο ρξήζεο (ρξεζηκνπνηείηαη δειαδή θαη γηα πνιηηηθνχο θαη
ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο), ζπλεπψο ππάξρεη κηα πνιηηηθή επαηζζεζία ζην ηη πιεξνθνξίεο
δηαθηλνχληαη ειεχζεξα. Πφζν κάιινλ φηαλ απηφ αθνξά ζηε Σνπξθία, πνπ φπσο ζα θαλεί
θαησηέξσ, είλαη (κέρξη ζηηγκήο) ην Τπνπξγείν Άκπλαο ηεο πνπ ρεηξίδεηαη ηε πιεηνλφηεηα ησλ
ζρεηηθψλ δξάζεσλ.
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα θάπνηεο πηπρέο ηνπ ππφςε ζέκαηνο, ππάξρνπλ ιίγεο
αδηαβάζκεηεο πιεξνθνξίεο. Πξφζζεηα, επεηδή νη Πνιηηηθέο δελ είλαη πάληα ηππνπνηεκέλεο (πρ λα
αλαθνηλψλνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο) θαη δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ
ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ηεο Πνιηηηθήο, ηδίσο φηαλ αθνξνχλ ζέκαηα άιιεο ρψξαο
πνπ δηαρεηξίδνληαη κάιηζηα απφ ην Τπνπξγείν Άκπλάο ηεο, ηα ηξία πξψηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ
Πνιηηηθήο γηα ην Γηάζηεκα αληηκεησπίδνληαη ζε έλα κφλν ζηάδην. ε απηφ πνπ εμεηάδεη ηε
θπβεξλεηηθή αηδέληα γηα ην Γηάζηεκα, ηε δηακφξθσζε ηεο ζπλαθνχο Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο ηεο
Σνπξθίαο θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο.
ε φηη αθνξά ζην πξφβιεκα, νη λέεο ζπλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ
Πνιέκνπ πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκφ ζηελ Σνπξθία γηα ηνλ κειινληηθφ δηεζλή ηεο ξφιν12 θαη
δεκηνχξγεζαλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο αλαβάζκηζήο ηεο ζε πεξηθεξεηαθή
ππεξδχλακε.13 Η ηνπξθηθή πνιηηηθή επεδίσμε,14 ηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζε ηξεηο πεξηνρέο
11

National Security Strategy of the United States, December 2017, https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
12
Αζαλάζηνο Πιαηηάο, Η Σνπξθία ζε αλαδήηεζε ξφινπ πεξηθεξεηαθήο ππεξδχλακεο: πλέπεηεο γηα ηελ ειιεληθή
ζηξαηεγηθή ζην Υξηζηφδνπινο Γηαιινπξίδεο & Παλαγηψηεο Σζάθσλαο (επηκ.), Η Νέα Γηεζλήο Σάμε ε Διιάδα ε
Σνπξθία θαη ην Κππξηαθφ Πξφβιεκα (Αζήλα, ηδέξεο, 1993), ζει. 151-169.
13
G. E.Fuller & I. O.Lesser, Turkey's New Geopolitics: From the Balkans to Western China, A RAND Study, (USA,
Westview Press, 1993).
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αζηάζεηαο, (Βαιθάληα, Κεληξηθή Αζία θαη Καχθαζν, Μέζε Αλαηνιή) ψζηε λα αλαβηβαζηεί ζηε
ζέζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ππεξδχλακεο.15 ην πιαίζην απηφ ελέηαμε θαη ηελ επέλδπζή ηεο ζηε
ηερλνινγία Γηαζηήκαηνο, πνπ ιφγσ ηεο παλνξακηθήο ζέαζεο πνπ πξνζθέξεη, επηηξέπεη
παγθφζκηα θάιπςε, ζπλεπψο θαη αλάινγεο δπλαηφηεηεο επηξξνήο ζηηο πεξηνρέο απηέο.
Σν δήηεκα ηνπ πσο ην Γηάζηεκα, ζα ζπκβάιιεη ζην γεληθφηεξν πξφβιεκα αλάδεημεο ηεο
Σνπξθίαο ζε πεξηθεξεηαθή δχλακε, ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο
ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Σφηε έγηλαλ νη πξψηεο ζπδεηήζεηο ηφζν γηα
ηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο, φζν θαη γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ην Γηάζηεκα. Ο θνξέαο
πνπ απνθαζίζηεθε λα έρεη σο απνζηνιή ηελ επνπηεία-ζπληνληζκφ φισλ ησλ επηκέξνπο θνξέσλ
ζηελ Σνπξθία πνπ αζρνινχληαη κε ην Γηάζηεκα, ήηαλ ε Δπηηξνπή Γηαζηεκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη
Σερλνινγηψλ (UBITEK). Απηή, ζπγθξνηήζεθε ην 1990, κε εθπξνζψπνπο απφ 30 πεξίπνπ
θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη παλεπηζηήκηα.
χκθσλα κε ην θείκελν «Η ηνπξθηθή πνιηηηθή γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία 19932003», πνπ εγθξίζεθε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1993, ε Γηαζηεκηθή Σερλνινγία ήηαλ έλαο απφ ηνπο
πέληε (5) ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε ρψξα.16 Μηαο φκσο θαη ε UBITEK ηεινχζε ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ Σνπξθηθνχ Δπηζηεκνληθνχ θαη Σερληθνχ Δξεπλεηηθνχ πκβνπιίνπ (TÜBĠTAK ), ζηελ
πξάμε νη θχξηεο επηινγέο πεδαιηνπρνχληαλ απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο, αθνχ ην TÜBĠTAK είλαη
εξεπλεηηθφ θέληξν, επνπηεπφκελν θαη ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Άκπλαο.
ε φηη αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο πνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί ζην ζέκα ηεο
δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο, αξκφδηνο θνξέαο θαζνξίζηεθε ην TÜBĠTAK. Σν 1997 πξφηαζε ηνπ γηα
ίδξπζε Δζληθήο Τπεξεζίαο Γηαζηήκαηνο δελ πξνρψξεζε, ιφγσ δηαθσληψλ ζηελ ηνπξθηθή
θπβέξλεζε γηα ην πνηνο θνξέαο ζα ήηαλ επηθεθαιήο. ηε ζπλέρεηα, ην 1998, ην TÜBĠTAK
πξνεηνίκαζε θείκελν Δζληθήο Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο.17 Μέξε απηνχ ηνπ θεηκέλνπ, αλαθέξνληαη
απνζπαζκαηηθά απφ δηάθνξεο αλνηθηέο πεγέο.
Απφ ην 2000 θαη κεηά, ηα πξάγκαηα είλαη πην ζπγθεθξηκέλα κηαο θαη αλαδεηθλχεηαη ν
θχξηνο δξψληαο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ ηνπξθηθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία (ηΠΑ). Δηδηθφηεξα,
ζηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 2000 ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, αλαθέξεηαη φηη ε ηΠΑ είλαη
αξκφδηα “γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επίζεζεο, άκπλαο, επηηήξεζεο αλαγλώξηζεο θαη έγθαηξεο
πξνεηδνπνίεζεο ζην Δηάζηεκα».18 Αθνινχζσο, έλα ρξφλν αξγφηεξα ην 2001, εγθξίζεθε γηα πξψηε
θνξά απφ ην ηνπξθηθφ πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο, ε ίδξπζε ηνπ ηνπξθηθνχ Οξγαληζκνχ
Γηαζηήκαηνο (Turkish Space Agency - TSA). Η εηζήγεζε έγηλε ζπλαηλεηηθά απφ ην TÜBĠTAK
ζε ζπληνληζκφ κε ηηο ηνπξθηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ην Τπνπξγείν Άκπλαο θαη ην Τπνπξγείν
Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Δπηθνηλσληψλ.
Αλ θαη ε απφθαζε μεθαζάξηζε φηη ν εζληθφο απηφο θνξέαο ζα ππάγεηαη ζηνλ
Πξσζππνπξγφ, κε επαθφινπζε θπβεξλεηηθή απφθαζε ε δηαρείξηζή ηνπ αλαηέζεθε ζηε ηνπξθηθή
Πνιεκηθή Αεξνπνξία. H ηΠΑ αλέιαβε ην ζπληνληζκφ κηαο εζληθήο πξνζπάζεηαο γηα ηηο
δηαζηεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ γηα κηα κφληκε
θεληξηθή νξγάλσζε.19 Η ηΠΑ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή πνπ ιακβάλεη σο δεδνκέλν φηη ην
Γηάζηεκα είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ, απνηέιεζε ηε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ
14

Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ, Η απνηπρία ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν (ΔΚΟΜΔ,
26 Μαξηίνπ 1994).
15
Θάλνο Νηφθνο & Ν. Πξσηνλνηάξηνο, ‗Η Ακπληηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο‘ ζην Θ. Βεξέκεο, Η Σνπξθία ήκεξα
(Αζήλα, ΔΛΙΑΜΔΠ, Παπαδήζεο, 1995), ζει. 215-223, Turkey Between East and West:. New Challenges for a
Rising Regional Power (Boulder, Westview Press, 1996).
16 Tamer Ozalp, ―Space as a strategic vision for Turkey and its people,‖ Space Policy, vol. 25, no. 9 (November
2009).
17
Aaron Stein Turkey‘s Space Policy EDAM Discussion Paper Series 2014/3, May 2014,
https://ekdoseispiotita.files.wordpress.com/2014/05/turkey_space_policy.pdf.
18
Turkey Moves Towards Setting Up Costly Space Programs, Turkish daiy News, May 30, 2001.
19
Cihan Ercan, Ġzzet Kale, Historical space steps of Turkey: It is high time to establish the Turkish space agency,
Acta Astronautica 130 (2017) 67–74.
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αλάπηπμε ησλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γείηνλνο γηα κηα δεθαπεληαεηία πεξίπνπ.
Παξάιιεια, βάξνο δφζεθε θαη ζην ηνκέα ηεο ζπλαθνχο έξεπλαο ζε ζέκαηα ηνπ Γηαζηήκαηνο. Η
πξνεξγαζία γηα ηελ πηνζεζία ηνπ "Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Έξεπλαο γηα ην Δηάζηεκα" έγηλε ην
2003 κε ην έγγξαθν «Όξακα 2023».20 Κάπνηνη ζεσξνχλ φηη ην θείκελν απηφ ζπληζηά ηε
«Σηξαηεγηθή Δηαζηήκαηνο» ηεο Σνπξθίαο.
Σν 2004, ε έξεπλα γηα ηα ζέκαηα Γηαζηήκαηνο ήηαλ κηα απφ ηηο 4 εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο,
ραξαθηεξίζηεθε δε «σο πξνλνκηνύρνο ζεκαηηθή», ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. ηηο 10
Μαξηίνπ 2005, απνθαζίζηεθε απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο, φπσο ε
πξνεηνηκαζία ηνπ εζληθνχ νδηθνχ ράξηε γηα ην Γηάζηεκα γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα λα γίλεη απφ
ην TÜBĠTAK . ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ε θπβέξλεζε αχμεζε ηα θνλδχιηα γηα ηελ
έξεπλα ζρεηηθά κε ην Γηάζηεκα, εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηηο αλάγθεο γηα ηθαλφηεηεο
πιεξνθνξηψλ, επηηήξεζεο θαη αλαγλψξηζεο (ISR) ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 21
Οη θχξηνη θνξείο θαζψο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 22
Ο Πίλαθαο απηφο, έθδνζεο ηνπ 2006, ηεθκεξηψλεη φηη νη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ησλ
ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ήηαλ θπξίαξρεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ελ εμειίμεη ηνπξθηθνχ
Γηαζηεκηθνχ.
Φοπείρ
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο

Σνπξθηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο (Γηνίθεζε Πνιεκηθήο
Αεξνπνξίαο
Δπηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ Δξεπλεηηθφ πκβνχιην
TÜBĠTAK (ππφ ην η. Τπνπξγείν Άκπλαο)

Λειηοςπγίερ







Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη δαζψλ (Γεληθή
Γηεχζπλζε Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο
Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ (TÜRKSAT Corp)






Δθηέιεζε ζηξαηησηηθψλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο αλάπηπμεο θαη πξνγξακκάησλ πξνκήζεηαο
πληνληζκφο δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Λεηηνπξγία ηξαηησηηθψλ Γνξπθφξσλ
πγθξφηεζε Δζληθήο Τπεξεζίαο Γηαζηήκαηνο
πληνληζκφο πξνγξακκάησλ δηαζηεκηθήο
έξεπλαο
Δθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ ESA,
6ν Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο ΔΔ
Γηαρείξηζε Μεηεσξνινγηθψλ Γνξπθνξηθψλ
Γξάζεσλ
Πξνκήζεηα πνιηηηθψλ δνξπθφξσλ
Λεηηνπξγία δνξπθφξσλ

Σν γεγνλφο απηφ, ζηαδηαθά πξνθάιεζε ηηο αληηδξάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ πνιηηηθνχ ηνκέα,
νη νπνίεο απμάλνληαλ φζν κεηψλνληαλ ε ηζρχο ησλ ζηξαηησηηθψλ. Δλδεηθηηθά, ην Ννέκβξην ηνπ
2011, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Δπηθνηλσληψλ, ζπγθξφηεζε Γεληθή Γηεχζπλζε
Αεξνλαππεγηθήο θαη Γηαζηεκηθψλ Σερλνινγηψλ, 23 κε ζηφρν λα απνηειέζεη ηελ «αηρκή ηνπ
δόξαηνο» ηνπ πνιηηηθνχ ηνκέα γηα ην Γηάζηεκα ζηε Σνπξθία, ήηνη λα κεηεμειηρζεί ζηνλ
Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο εληάρζεθαλ δξάζεηο φπσο «λα θαζνξίζεη ηελ
πνιηηηθή, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηόρνπο, λα ξπζκίζεη ηηο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα παξάγεη,
20

Ozcan Saritas, Erol Taymaz & Turgut Tumer, Vision 2023: Turkey‘s National Technology Foresight Program –
a contextualist description and analysis, http://www.inovasyon.org/pdf/ET.Vision2023.pdf, Duygu Halim, Tunc
Medeni, A Comparative Strategic Analysis Of Space Technologies: Developing A Roadmap For Turkey,
International Journal Of Ebusiness And Egovernment Studies Vol 4, No 2, 2012 Issn: 2146-0744 (Online),
http://www.sobiad.org/ejournals/journal_ijebeg/arhieves/2012_2/duygu_halim.pdf, Tugrul Daim, Nuri
Basoglu, Orhan Dursun, Ozcan Saritas, Pisek Gerdsri, (2009), A comprehensive review of Turkish technology
foresight project, Foresight, Vol. 11 Issue: 1, pp.21-42, https://doi.org/10.1108/14636680910936422
21
Umit Enginsoy —Turkey‘s Space Roadmap Calls for 17 Satellites in Orbit by 2020, February 6, 2012,
http://spacenews.com/turkeys-space-roadmap-calls-17-satellites-orbit-2020/.
22
Country Session: The Republic of Turkey, Agenda Item Xvi: Space Screening Chapter 20, Enterprise and
Industry Policy, 4-5 May 2006, https://www.ab.gov.tr/files/tarama/tarama_files/20/SC20DET_SPACE.pdf
23
Sait Yilmaz, Space and Turkey. Open Journal of Political Science, 6, 323-337 , (2016),
http://dx.doi.org/10.4236/ojps.2016.63029
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δεκηνπξγήζεη, ιεηηνπξγήζεη θαη αλαπηύμεη ηερλνινγίεο, Δηαζηήκαηνο, λα ππνζηεξίμεη
δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, λα ππνζηεξίμεη δεκόζηεο εθαξκνγέο θαη λα εθπξνζσπεί ηελ
ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζε δηεζλείο δηαζηεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη πιαηθόξκεο».24
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ε ηνπξθηθή ΠΑ εθπφλεζε έλα “Οδηθό Φάξηε” γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο.25 Σν εγθεθξηκέλν θείκελν πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ελφο
θεληξηθνχ ζηξαηησηηθνχ θνξέα (Γηνίθεζε Οκάδαο Γηαζηήκαηνο-Space Group Command), πνπ ζα
ήηαλ ζπλνιηθά αξκφδην γηα ηε δνξπθνξηθή παξαηήξεζε, ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ έγθαηξε
πξνεηδνπνίεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ππξαχινπ εθηφμεπζεο δνξπθφξσλ.26
πλεπήο κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, ε εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο κέζσ ελφο
ζπλαθνχο Πξνγξάκκαηνο πεξηιάκβαλε θαη ζαθή ζηνηρεία φπσο δνκή, πφξνη θαη
ρξνλνδηάγξακκα. χκθσλα κε ηνλ Υάξηε, ην ππφςε ζρήκα ζα έπξεπε λα νινθιεξψζεη ηελ
νξγαλσηηθή ηνπ δνκή θαη λα είλαη επηρεηξεζηαθφ (ψζηε λα εγθαηληαζηεί ην 2023 - ηελ 100ή
επέηεην απφ ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο), ελψ ν Οδηθφο Υάξηεο ζπκπεξηιήθζεθε ζην
επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηνπ 2013.27 Αξγφηεξα φκσο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Απξίιην 2016, ν ηφηε πξσζππνπξγφο Ahmet Davutoglu αλαθνίλσζε ηα ζρέδηά
ηνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε εζληθνχ θνξέα ππφ πνιηηηθφ απηή ηε θνξά έιεγρν – ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
ηδίνπ κάιηζηα, πνπ ζα παξνπζηαδφηαλ ζηε Βνπιή κέζα ζε ηξείο κήλεο.28 Η απνκάθξπλζή ηνπ θαη
ε επαθφινπζε απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ηνλ Ινχιην 2016 αλέζηεηιε, γηα ζεκαληηθφ δηάζηεκα ηα
ππφςε ζρέδηα.
Σειηθά, ην λνκνζρέδην κε ηίηιν“The Draft Law on the Establishment of the Turkish Space
Agency and the Arrangement of Spatial Activities“,29 έρεη πιένλ πξνσζεζεί ζην Κνηλνβνχιην απφ
ηνλ Μάξηην 2017, φπνπ θαη παξακέλεη αλελεξγφ.30 Ο ηνπξθηθφο Οξγαληζκφο Γηαζηήκαηνο,
παξακέλεη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ηνχξθνπ Πξσζππνπξγνχ.31 εκεηψλεηαη φηη απηφ είλαη έλα
θιαζζηθφ ζρήκα πνπ είρε πξνηαζεί σο κηα δπλαηή ιχζε γηα ηελ Διιάδα ην 2011.32
Σν γεγνλφο φηη ην λνκνζρέδην πξνσζήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη
Δπηθνηλσληψλ, δείρλεη φηη κηα καθξφρξνλε δηακάρε κεηαμχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ
ηνκέα ζρεηηθά κε ην πνηνο πξέπεη λα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαζηεκηθψλ
δξάζεσλ ηεο Σνπξθίαο, έρεη ιήμεη. Οη ζηξαηησηηθνί ππνρσξνχλ ζε θαζαξά ηερληθφ θαη
επηρεηξεζηαθφ ξφιν. Δηδηθφηεξα, ζην λνκνζρέδην, μεθαζαξίδεηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εθηεινχλ νη ηνπξθηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο (ΣΔΓ) θαη ηα δεκφζηα ηδξχκαηα θαη Οξγαληζκνί, πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε εηδηθνχο λφκνπο δελ ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο ππφςε ξπζκίζεηο.33 Ο
24

Enes Koyotak, Recent Space Activites in Turkey, Directorate General of Aeronautics and Space Technology
UNOOSA, 2013, www.unoosa.org/pdf/pres/copuos2013/tech-10.pdf
25
Turkish Armed Forces‘ ‗space road map‘ ready, March 25 2013, Ηurriyet Daily News
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-armed-forces-space-road-map-ready-43562
26
Aaron Stein, Turkey‘s Space Policy EDAM Discussion Paper Series 2014/3, May 2014
27
http://uzay.TÜBĠTAK .gov.tr/tr/uydu-uzay/imece
28
Burak Ege Bekdil , Turkey To Launch Space Agency in Three Months, April 10, 2016,
https://www.defensenews.com/air/2016/04/10/turkey-to-launch-space-agency-in-three-months/ , Turkey on the
cusp of creating its own space agency, April 2016, https://spacewatchme.com/2016/04/turkey-cusp-creatingspace-agency/.
29
Turkish Space Agency plans satellite launch, Daily Sabah, October 13, 2017,
https://www.dailysabah.com/technology/2017/10/13/turkish-space-agency-plans-satellite-launch.
30
Ankara Finally Making Progress On Establishing Turkish Space Agency, April 2017,
https://spacewatchme.com/2017/04/ankara-finally-making-progress-establishing-turkish-space-agency/.
31
Jaroslaw Adamowski, Turkey‘s parliament deliberates on space agency law, March 17, 2017,
http://spacenews.com/turkeys-parliament-deliberates-on-space-agency-law/.
32
Αιέμαλδξνο Κνινβφο, Δζληθή νξγάλσζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Γηαζηήκαηνο: επηινγέο γηα ηνπο ιήπηεο
απνθάζεσλ, ΔΛΙΑΜΔΠ, Κείκελν Δξγαζίαο ππ‘ αξ. 22, επηέκβξηνο 2011, http://www.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2011/09/22_2011_-WORKING-PAPER-_-Alexandros-Kolovos.pdf.
33
Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor, Anadolu Ajansı, NTV, 24 ġubat 2017
https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turkiye-uzay-ajansi-kuruluyor,rmFxOqQW5Uu4XsimfcEB9A?_ref=infinite.
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θνξέαο ηνπ ηνπξθηθνχ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, πνπ εκθαλίδεηαη σο νκφινγνο ηνπ πνιηηηθνχ θνξέα
είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ακπληηθήο Βηνκεραλίαο (SSM), πνπ ζπγθξφηεζε θαη Γηεχζπλζε
Γηαζηήκαηνο.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη θχξηεο επηδηψμεηο έρνπλ νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηεζεί. Χο βαζηθφ
ζεκαηνιφγην ηνπ κειινληηθνχ ηνπξθηθνχ Οξγαληζκνχ Γηαζηήκαηνο, παξακέλεη "ε θάιπςε ησλ
αλαγθώλ γηα αλάπηπμε, νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία δηαζηεκηθώλ πιαηθνξκώλ & νρεκάησλ,
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ εθηόμεπζεο, θαζώο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπο".34 Η θχξηα λέα
πξνζζήθε είλαη ε αλάδεημε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο Σνπξθίαο ζην Γηάζηεκα κε ηελ
εκβιεκαηηθή επηδίσμε γηα επαλδξσκέλεο πηήζεηο ζην εμσαηκνζθαηξηθφ Γηάζηεκα.35 ην
λνκνζρέδην πξνβιέπεηαη φηη Πξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνχιηνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ζα είλαη ν
Πξσζππνπξγφο, θάηη πνπ δείρλεη θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Σνπξθία ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
Γηαζηήκαηνο. Άιια κέιε ζα είλαη νη ππνπξγνί ησλ Τπνπξγείσλ Δπηζηήκεο, Βηνκεραλίαο θαη
Σερλνινγίαο, ηεο Αλάπηπμεο, ηνπ Άκπλαο θαη ηνπ Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Δπηθνηλσληψλ.
ην ππφςε ζρήκα, έζησ θαη εάλ άκεζα δελ ηηο αθνξά, δελ ζα απνπζηάδνπλ θπζηθά θαη νη
ηνπξθηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Ο αξρεγφο ηνπ ηνπξθηθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ζα είλαη επίζεο
κέινο ηνπ πκβνπιίνπ. Ο λφκνο ζα εμνπζηνδνηεί ηνλ ηνπξθηθφ Οξγαληζκφ Γηαζηήκαηνο λα έρεη
ην ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηαζηεκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο πξνκήζεηαο
ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο (λα ηδξχεη εηαηξείεο ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, λα αγνξάδεη
κεηνρέο ζε ππάξρνπζεο εηαηξείεο ή λα απνθηά εηαηξείεο).36

4. Τα Αποτελζςματα τθσ Πολιτικισ Διαςτιματοσ τθσ Τουρκίασ
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα ηειεπηαία δέθα πέληε ρξφληα, ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν
Άκπλαο ήηαλ ην ζεκείν εζηίαζεο πνπ έθαλε φιε ηε ζρεδίαζε γηα ηελ Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο θαη
ην επαθφινπζν πξφγξακκα πνπ ηελ πινπνηεί. Βεβαίσο ε Πνιηηηθή απηή δελ έρεη δεκνζηεπηεί ζην
ζχλνιφ ηεο ζε αλνηθηέο πεγέο, φκσο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνλ «Οδηθό Φάξηε» πνπ είρε
αλαθνηλσζεί ην 2013 απφ ηε ηΠΑ, αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη
ηψξα, κπνξνχκε λα ζθηαγξαθήζνπκε κε αζθάιεηα ηνπο θχξηνπο άμνλεο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
πξνηεξαηφηεηάο ηεο. Οη ηειεπηαίνη επηθεληξψλνληαη (κε ρξνλνινγηθή ζεηξά), ζηηο δνξπθνξηθέο
επηθνηλσλίεο, ζηε δνξπθνξηθή παξαηήξεζε, ζηα ζπζηήκαηα αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο θαη
ζηελ αλάπηπμε ππνδνκήο δηακφξθσζεο, νινθιήξσζεο θαη δνθηκψλ δηαζηεκηθψλ ζπζηεκάησλ.37
Ο ζρεδηαζκφο πξνέβιεπε ζπλνιηθά 20 δνξπθφξνπο κέρξη ην 2033.38
Σν Πξφγξακκα πνπ πινπνηεί ηελ σο άλσ Πνιηηηθή, εμαθνινπζεί λα πινπνηείηαη ρσξίο
απνθιίζεηο. Άιισζηε, ζχκθσλα θαη κε ην ζρέδην ηνπ 2013, ην φιν Πξφγξακκα ζα πξέπεη είλαη
επηρεηξεζηαθφ ην 2023. Παξαθάησ, αλαπηχζζνληαη πεξηιεπηηθά θαη αλά ηνκέα, νη θχξηεο δξάζεηο
ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαζηήκαηνο, πνπ πινπνηεί ηελ ηνπξθηθή Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο.
34

Adnan Tüccar, Turkey‘s First Domestic Satellite Launch Vehicle On The Way: Rocketsan Pioneering the
Turkish Aerospace Industry, SpaceWatch Middle East, https://spacewatchme.com/2017/06/turkeys-first-domesticsatellite-launch-vehicle-way-rocketsan-pioneering-turkish-aerospace-industry/.
35
Turkish Space Agency To Be Established This Legislative Year; Manned Spaceflight An Objective, October
2017, https://spacewatchme.com/2017/10/turkish-space-agency-established-legislative-year-manned-spaceflightobjective/
36
Burak Ege Bekdil , Turkey moves to launch space agency, defense news, March 1, 2017,
https://www.defensenews.com/space/2017/03/01/turkey-moves-to-launch-space-agency/
37
Aaron Stein Turkey‘s Space Policy EDAM Discussion Paper Series 2014/3, May 2014
38
Amy Svitak, Ankara Plans To Loft 25 Satellites By 2033, Turkish strategy bolsters military capability,
domestic industry, Aviation Week & Space Technology, Jun 10, 2013 http://aviationweek.com/awin/ankara-plansloft-25-satellites-2033
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4.1 Ζνα Εφρωςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Διαςτιματοσ
ηελ εηθφλα, έθδνζεο 2014, θαίλεηαη κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ηνπξθηθνχ Οδηθνχ
Υάξηε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Γηαζηήκαηνο απφ ην 1994 κέρξη ην 2020.

Εηθόλα 1: Οδηθόο Φάξηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Δηαζηήκαηνο από ηε Τνπξθία (1994-2020). 39

Απηφο πεξηιακβάλεη δξάζεηο ζηηο δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο θαη παξαηήξεζε ηεο γεο, πνπ ήδε
έρνπλ πινπνηεζεί, έζησ θαη κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. Η
εθηίκεζε είλαη φηη κέρξη ζήκεξα ε Σνπξθία έρεη ήδε δαπαλήζεη πάλσ απφ $ 1 δηο γηα ην
Πξφγξακκα απηφ. Πεξηέρεη νκνίσο ηνπο επφκελνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ζα γίλεη
αλαθνξά ζην ηκήκα 4.2 «Οη Πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαζηήκαηνο γηα ην
Μέιινλ».
4.1.1 Τθλεπικοινωνιακοί Δορυφόροι
Η Σνπξθία απνθάζηζε απφ ην 1989, λα απνθηήζεη ην δηθφ ηεο εζληθφ δνξπθνξηθφ
ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ αλέπηπμε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο: ε αξρηθή
Γαιιν-Σνπξθηθή ζπλεξγαζία ζηνλ δνξπθνξηθφ ηνκέα έρεη ζπκπιεξσζεί πιένλ απφ ηηο
ζπλέξγεηεο κε ηελ Ιαπσλία.
Σν πξφγξακκα Türksat αλαπηχρζεθε φρη κφλν γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο
νηθνλνκηθήο αλαδσνγφλεζεο αιιά θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθφ ξφιν
ηεο Σνπξθίαο θαη λα παξέρεη εζληθή αζθάιεηα. Μεηά ηε πξψηε επηηπρή εθηφμεπζε ην 1994, ηξεηο
δνξπθφξνη ιεηηνχξγεζαλ επηηπρψο γηα κηα ζεηξά εηψλ θαη έρνπλ ηεζεί πηα εθηφο ελεξγείαο, νη
Türksat 1Β, 1C θαη 2Α. Oη δνξπθφξνη, πξνκεζεχηεθαλ κε ζπκβάζεηο «κε ην θιεηδί ζην ρέξη». Γηα
ην ιφγν απηφ, ε Σνπξθία δελ απέθηεζε νπζηαζηηθή ηερλνγλσζία απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο
δνξπθφξνπο, παξαγσγήο ηεο γαιιηθήο Alcatel.
ήκεξα ε Σνπξθία έρεη ηξεηο (3) επηρεηξεζηαθνχο ηειεπηθνηλσληαθνχο δνξπθφξνπο, ηνπο
Türksat 3Α, 4Α θαη 4Β. Οινη ηνπο βξίζθνληαη ζηε γεσζηαηηθή ηξνρηά (36.000 ρικ.) θαη ε
πξνκήζεηά ηνπο ήηαλ απφ ην εμσηεξηθφ. Απηνί είλαη ηδηνθηεζία ηεο εηαηξείαο Türksat Inc.
(Türksat A.ġ.), πνπ νη κεηνρέο ηεο αλήθνπλ ζηα ηνπξθηθά Τπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ θαη
Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Δπηθνηλσληψλ. Οη δνξπθφξνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θσλήο,
δεδνκέλσλ, δηαδηθηχνπ, ηειενπηηθήο θαη ξαδηνθσληθήο κεηάδνζεο ζε κηα κεγάιε πεξηνρή πνπ
39

Yılmaz BA, Türkiye ve Uzay ÇalıĢmaları. inYılmaz S (Edt.), Uzay Güvenliği. Ġstanbul: Milenyum: 2014:145.
http://file.scirp.org/pdf/OJPS_2016080415154845.pdf
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πεξηιακβάλεη ηελ Δπξψπε, ηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηελ Αζία. Ο θεληξηθφο ζηαζκφο ηνπο είλαη ζην
GölbaĢı, έμσ απφ ηελ Άγθπξα. Οη ρξήζηεο (δεκφζην, ηνπξθηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ζρνιεία,
λνζνθνκεία), ρξεζηκνπνηνχλ κηθξά ηεξκαηηθά VSAT (Very Small Aperture Terminal), πνπ εηδηθά
ζε ζπλζήθεο θξίζεο, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζπλερψο, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη φιεο ηηο
ψξεο.
Απφ πιεπξάο θφζηνπο ησλ πθηζηάκελσλ δνξπθφξσλ, ν Türksat 3Α θφζηηζε $122,7
εθαηνκκχξηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα $8,6 εθαηνκκχξηα αθνξνχζαλ ηελ επίγεηα ππνδνκή. Οη δχν
δνξπθφξνη ηέηαξηεο γεληάο 4Α θαη 4Β, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ ηαπσληθή Mitsubishi
Electric Corporation (MELCO), θφζηηζαλ 550 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εθηφμεπζεο. Απφ ηελ ηέηαξηε γεληά θαη κεηά, νη δνξπθφξνη έρνπλ αλακεηαδφηεο εηδηθά γηα
ζηξαηησηηθέο επηθνηλσλίεο. Τπνζηεξίδνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ην θχξην ζχζηεκα ησλ ηνπξθηθψλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ TAFICS (χζηεκα Οινθιεξσκέλσλ Δπηθνηλσληψλ ησλ Σνπξθηθψλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ), ζπλεπψο πνιιαπιαζηάδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη εληζρχνπλ ηελ
αλζεθηηθφηεηα ηνπ.
ε φηη αθνξά ζην κέιινλ, ε γαιιηθή Airbus Defense and Space επειέγε γηα ηε θαηαζθεπή
ησλ δνξπθφξσλ Türksat 5A θαη 5B,40 κε εθηηκψκελν θφζηνο ηα 500 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Θα
ππάξρεη θαη ηνπηθή ζπκκεηνρή κε εξγνιάβνπο εηαηξείεο, φπσο ε Aselsan θαη ε Turkish Aerospace
Industries (TAI), ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 25%.41 Ο πξψηνο δνξπθφξνο ηεο πέκπηεο ζεηξάο
αλακέλεηαη λα εθηνμεπηεί ην 2021 θαη ν δεχηεξνο έλα ρξφλν κεηά. Η εθηφμεπζε ζα γίλεη απφ ηνλ
ακεξηθαληθφ ηδησηηθφ πχξαπιν SpaceX Falcon-9 v1.2 ηνπ Elon Musk (ηδηνθηήηε θαη ηνπ
ειεθηξνθίλεηνπ Tesla). Ο ηειεπηαίνο ζπλάληεζε θαη ηνλ ηνχξθν Πξφεδξν Erdoğan γηα ηελ ελ
γέλεη ζπλεξγαζία ηνπο ζην Γηάζηεκα, κηαο θαη ν Musk είλαη γλσζηφο θαη γηα ηα κεγαιεπήβνια
ζρέδηα ηνπ γηα ην Γηάζηεκα.42
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έθηεο γεληάο, Türksat -6A, είλαη φηη απνηειεί ηνλ πξψην
ηειεπηθνηλσληαθφ δνξπθφξν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνχξθνπο κεραληθνχο εθπαηδεπκέλνπο
ζηε Γαιιία θαη ηελ Ιαπσλία. Ήδε θαηαζθεπάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο TAI ζηελ Άγθπξα θαη
πξφθεηηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020.43 Ο Türksat-6A, βάξνπο 4 ηφλσλ, ζα
πεξηιακβάλεη 20 αλακεηαδφηεο δσλψλ Ku γηα εκπνξηθέο θαη αζηηθέο ηειεπηθνηλσλίεο θαη δχν
αλακεηαδφηεο δσλψλ X γηα ζηξαηησηηθέο επηθνηλσλίεο. Με ηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε ηνπ Türksat
6-A ζε ηξνρηά, φπνπ θαη ζα παξακείλεη γηα 16 ρξφληα, ε Σνπξθία εθηηκάηαη φηη ζα εληαρζεί ζε κηα
ειίη νκάδα δέθα (10) ρσξψλ ηθαλψλ λα παξάγνπλ δνξπθφξνπο ηειεπηθνηλσληψλ. Δάλ ηα
παξαπάλσ ζρέδηα πινπνηεζνχλ φπσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ζε κηα ηεηξαεηία ε Σνπξθία ζα
δηαζέηεη έμη (6) ηειεπηθνηλσληαθνχο δνξπθφξνπο.44

4.1.2 Γνξπθφξνη Παξαηήξεζεο Γεο
ηνλ ηνκέα ησλ Γνξπθνξηθψλ πξνγξακκάησλ Δπηηήξεζεο / Αλαγλψξηζεο, ε Σνπξθία,
έρεη θηλεζεί ζε δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο: ηελ εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ δνξπθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ παξαηήξεζεο γεο, πνπ πινπνηήζεθε κέζσ θαηαζθεπήο επίγεησλ ζηαζκψλ γηα ηελ
40

Airbus to produce turksat-5 a turksat 5b comsat, 9/11/2017, http://en.c4defence.com/Agenda/airbus-to-produceturksat-5aturksat-5b-comsat/5111/1.
41
https://www.defensenews.com/space/2017/11/13/airbus-to-build-spacex-to-launch-turkeys-2-new-satellites/
42
Turkey's Erdogan, Tesla's Musk discuss cooperation with Turkish firms, Reuters, November 8, 2017,
https://www.reuters.com/article/us-turkey-autos/turkeys-erdogan-teslas-musk-discuss-cooperation-with-turkishfirms-idUSKBN1D82G5?utm_source=twitter&utm_medium=Social.
43
Turkey's first domestic satellite enters test production phase, ANADOLU AGENCY, 15 AUGUST 2017,
https://www.dailysabah.com/technology/2017/08/16/turkeys-first-domestic-satellite-enters-test-production-phase
44
Turkish communications satellite fleet to grow to 6, Anadolu Agency, 04.11.2017, http://aa.com.tr/en/sciencetechnology/turkish-communications-satellite-fleet-to-grow-to-6/956440.

12

ιήςε εηθφλσλ εκπνξηθψλ – πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ παξαηήξεζεο γεο. Η δεχηεξε αθνξά ζηηο
πξνζπάζεηέο ηεο λα αλαπηχμεη δηθφ ηεο εζληθφ ζχζηεκα παξαηήξεζεο, είηε κέζσ κεηαθνξάο
ηερλνγλσζίαο, είηε κε ζπκκεηνρή ζηελ ζρεδίαζε-αλάπηπμε, είηε απηφλνκα.
4.1.2.1. Η αξρηθή Εθκεηάιιεπζε Εκπνξηθώλ Σπζηεκάησλ:

Η Σνπξθία εγθαηέζηεζε, ζην ηέινο ηνπ 1998, ζην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην
Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηαζκφ ιήςεσο εηθφλσλ (Satellite Communications and Remote Sensing
Centre of Istanbul Technical University, ITU-UHUZAM). Απηφο ιάκβαλε εηθφλεο απφ πνηθίινπο
δνξπθφξνπο παξαηήξεζεο γεο, κέζεο επθξίλεηαο (απφ δχν νπηηθνχο, γαιιηθήο πξνέιεπζεο
SPOT-2, SPOT-4) θαη απφ δχν δνξπθφξνπο κε RADAR, ERS-2 & RADARSAT-1, πνπ
επέηξεπαλ θαηαγξαθή εηθφλσλ φιν ην 24σξν, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Απηνί
απνηέιεζαλ ην πξψην βήκα εμνηθείσζεο ηεο ηνπξθηθήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ
εθκεηάιιεπζε παληφο ηχπνπ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. Μεηαγελέζηεξα, ην 2002, εγθαηαζηάζεθε
ζηελ πεξηνρή ηεο Άγθπξαο επίγεηνο ζηαζκφο ιήςεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ επθξίλεηαο 1 κέηξνπ
απφ ηνλ ακεξηθαληθφ δνξπθφξν Ikonos. Η εηαηξεία INTA θάιππηε “ηηο αλάγθεο ησλ ηνπξθηθώλ
ΕΔ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηώλ, ραξηνγξαθίαο θαη ηξηζδηάζηαησλ απεηθνλίζεσλ.”
4.1.2.2. Πξνο έλα Εζληθό ζύζηεκα παξαηήξεζεο.
- Γηεξεχλεζε Υξεζηκφηεηαο Μηθξνδνξπθφξσλ κέζσ Μεηαθνξάο Σερλνγλσζίαο

Απφ ην 1999 θαη κεηά ε Σνπξθία δηεξεχλεζε αξρηθά ην ζέκα ησλ κηθξνδνξπθφξσλ. Σα
θπξηφηεξα ζπζηήκαηα ππήξμαλ δχν, νη BILSAT θαη RASAT. Καη νη δχν κηθξνδνξπθφξνη
αλαπηχρζεθαλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε κίαο βαζηθήο ππνδνκήο ζε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία πνπ
δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί κειινληηθά, γηα ηελ αλάπηπμε εζληθψλ ζπζηεκάησλ κε ακηγή
ζηξαηησηηθή ρξήζε.
Οη δχν κηθξνδνξπθφξνη βαζίζηεθαλ ζε κηα δνθηκαζκέλε κέζνδν κεηαθνξάο
ηερλνγλσζίαο (Know How Technology Transfer) ηεο αγγιηθήο Surrey Satellite Technology Ltd
(SSTL), πνπ ζπλδπάδεη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε κε πξαθηηθή εμάζθεζε. πγθεθξηκέλα, ην 1999 ε
SSTL πξφηεηλε ζην TÜBĠTAK ηελ θαηαζθεπή θαη εθηφμεπζε κηθξνδνξπθφξνπ (100Kgr)
παξαηήξεζεο Γεο, ηελ εγθαηάζηαζε επίγεηνπ ζηαζκνχ, γξαθείνπ ζρεδίαζεο θαη εξγαζηεξίσλ
ζηελ Σνπξθία, ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο φπσο θαη ηελ γεληθφηεξε
κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, έλαληη 12,8 εθαη Δπξψ.45 ε δηάζηεκα 18 κελψλ εθπαηδεχηεθαλ νθηψ
λεαξνί κεραληθνί θαη ηέζζεξεηο ηερληθνί ελψ άιια ηέζζεξα άηνκα πξαγκαηνπνηνχζαλ ζρεηηθέο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Αγγιηθφ παλεπηζηήκην. ηφρνο ήηαλ λα εκπιαθεί ελεξγά ην αλσηέξσ
πξνζσπηθφ, καδί θαη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηελ Σνπξθία, ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.46
Ο Bilsat-1 εθηνμεχηεθε ην 2003 ζε χςνο 685 ρικ. Πεξηιάκβαλε κία πνιπθαζκαηηθή
(έγρξσκε-ππέξπζξε) θαη κία παγρξσκαηηθή (αζπξφκαπξε) θάκεξα κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 26m
θαη 16m αληίζηνηρα. Η SSTL παξαρψξεζε επίζεο 18 θηιά σθέιηκν θνξηίν γηα επηζηεκνληθφ
εμνπιηζκφ ηεο Σνπξθίαο (απφ ηα 40 ζπλνιηθά). Ο Bilsat εληάρζεθε ζ‘ έλα πνιπεζληθφ
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ( DMC Disaster Monitoring Constellation Αζηεξηζκφο Παξαθνινχζεζεο Καηαζηξνθψλ). Ο αζηεξηζκφο ησλ πέληε κηθξψλ δνξπθφξσλ είρε

45

Καηά ηελ πεξίνδν 1997-98 ην Surrey είρε απνηαζεί πξψηα ζηελ ρψξα καο, πιελ φκσο ε πξφηαζε ηνπ είρε
απνξξηθζεί απφ ην ΤΠΔΘΑ θαζφηη δελ ηθαλνπνηνχζε ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο ησλ ΔΓ (αξρηθή δηαθξηηηθή
ηθαλφηεηα ησλ 27 κέηξσλ πνπ ζα κεηψλνληαλ ζηνλ επφκελν δνξπθφξν ζηα 12). Πξφζζεηα σο επηρείξεκα είρε
αλαθεξζεί φηη ε Διιάδα είλαη κία κηθξή ρψξα, πνπ δελ έρεη αλάγθε απφθηεζεο ηερλνγλσζίαο ζηελ θαηαζθεπή
δνξπθφξσλ, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη έηνηκνπο απφ άιιεο ρψξεο.
46
Andy Bradford, Luis M. Gomes, Martin Sweeting, Gokhan Yuksel, Cem Ozkaptan, Unsal Orlu, BILSAT-1: A
low-cost, agile, earth observation microsatellite for Turkey. Acta Astronautica. 53. 761-769. 2002,
10.1016/S0094-5765(03)00125-5.
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σο θχξηα ιεηηνπξγία ηελ παξαηήξεζε γεο θαη ηηο επηθνηλσλίεο. Ο Bilsat-1 ιεηηνχξγεζε κέρξη ην
2006.
Ο επφκελνο κηθξνδνξπθφξνο κε ηελ επσλπκία RASAT, εθηνμεχηεθε ζηηο 17 Απγνχζηνπ
2011 θαη πεξηιάκβαλε λέα θνξηία κε πην βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζηνπο επφκελνπο Göktürk: κία πνιπθαζκαηηθή (έγρξσκε-ππέξπζξε) θαη κία παγρξσκαηηθή
(αζπξφκαπξε) θάκεξα απφ ηε Νφηηα Κνξέα κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα 15m θαη 7,56m
αληίζηνηρα.47 Με 94 θηιά βάξνο ηνπνζεηήζεθε ζηα 700 ρικ. χςνο θαη έρεη κηα πεξίνδν
επαλεπίζθεςεο ηεο ίδηαο πεξηνρήο θάζε 4 εκέξεο. Αλ θαη ζρεδηάζηεθε γηα ηξία ρξφληα,
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κεηά απφ έμη ρξφληα. Οη εηθφλεο ηνπ δηαηίζεληαη δσξεάλ ζε
ζπγθεθξηκέλν GeoPortal, κεηά ηελ επαιήζεπζε ηεο ηνπξθηθήο ππεθνφηεηαο ηνπ επηζθέπηε.48
-

Απφθηεζε Απηφλνκνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Η Σνπξθία απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‗90 επεδίσθε ηελ πξνκήζεηα εζληθνχ δνξπθφξνπ,
μεθηλψληαο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο κε ην Ιζξαήι. Έρεη επαλεηιεκκέλα αλαθεξζεί φηη ζην πιαίζην
ηεο ηφηε δηκεξνχο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ε Σνπξθία ιάκβαλε πιεξνθφξεζε πνπ
πξνέξρνληαλ / πεξηιάκβαλαλ θαη εηθφλεο ησλ ηζξαειηλψλ δνξπθφξσλ παξαηήξεζεο γεο.49 Οη
ζπδεηήζεηο θξάηεζαλ ρξφληα, ηειηθά φκσο, ην 2008 δελ ζπκθψλεζε κε ην Ιζξαήι γηα αγνξά ελφο
ζηξαηησηηθνχ δνξπθφξνπ ηχπνπ Offeq ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ειέγρνπ πνπ ήζειε ην ηειεπηαίν
(λα κελ ιακβάλεη εηθφλεο απφ ηελ επηθξάηεηά ηνπ).
ην ελδηάκεζν έγηλαλ πξνζπάζεηεο κε ηηο ΗΠΑ. Όπσο πξνθχπηεη κάιηζηα απφ ηελ απφ 1
Γεθ. 2000 αλαθνίλσζε ηεο Lockheed Martin,50 ην ζέκα εγθαηάζηαζεο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
επίγεηνπ ζηαζκνχ ιήςεο εηθφλσλ Ikonos ζηελ Σνπξθία, ζπλδπάζηεθε κε ηηο πξνρσξεκέλεο
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία γηα πψιεζε θσηναλαγλσξηζηηθνχ δνξπθφξνπ κε
επθξίλεηα κηζνχ κέηξνπ. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη λεφηεξσλ γεσζηξαηεγηθψλ επηινγψλ
ηεο Σνπξθίαο, ην εζληθφ ζχζηεκα Göktürk επειέγε λα γίλεη κε επξσπαίνπο εηαίξνπο ην 2009.
-

Δζληθφ χζηεκα κε ζπκκεηνρή ζηελ ζρεδίαζε-αλάπηπμε

Με ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ην εμσηεξηθφ, ε Σνπξθία
πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ελφο κεγαιφπλννπ πξνγξάκκαηνο παξαηήξεζεο γεο κε ην φλνκα
Göktürk. Η ζρεδίαζε πεξηιακβάλεη έλα κείγκα επηινγψλ κε ζπλέξγεηεο απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά
θαη κε εγρψξηα παξαγσγή, κε απψηεξν ζηφρν ηελ απηφλνκε θαηαζθεπή δνξπθφξνπ πνιχ πςειήο
επθξίλεηαο. Ιδηνθηήηεο είλαη ην ηνπξθηθφ Τπνπξγείν Άκπλαο θαη ήδε ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα
πνιηηηθνχο θαη γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο. Ο νπηηθφο δνξπθφξνο Göktürk-1, πνιχ πςειήο
επθξίλεηαο, κε ηνλ νπνίν αξρηθά μεθίλεζε ε ζεηξά ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιία, ζεσξείηαη φκνηνο

47

TÜBĠTAK UZAY, ―First satellite designed and built in Turkey: RASAT,‖ (n.d.),
http://www.uzay.tubitak.gov.tr/tubitakUzay/en/projects/spaceApplications.php under ―Projects: Space
Applications.‖
48
Mariel Borowitz, Open Space. The Global Effort for Open Access to Environmental Satellite Data. MIT Press,
2017.
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Israel, Strategic CommentsPublished Online: 22 Oct 2007,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1356788980492?journalCode=tstc20.
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κε ηνπο αληίζηνηρνπο γαιιηθνχο πνιηηηθν-ζηξαηησηηθνχο Pleiades 1A θαη 1Β (2011 θαη 2012
αληίζηνηρα).51 H ηνπξθηθή ζπκβνιή ζην πξφγξακκα απηφ είλαη πεξηνξηζκέλε, ηεο ηάμεο ηνπ 20%.
Γηα ηε θσηνγξαθηθή κεραλή ηνπ Göktürk 1 ε Σνπξθία απνηάζεθε ζε ηζξαειηλή εηαηξεία.
Η ηειεπηαία δελ εγθξίζεθε λα ηελ δψζεη ζηε Σνπξθία, επεηδή ην Ιζξαήι δήηεζε ηελ εμαίξεζε ηεο
θαηφπηεπζεο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ.52 Η πνιηηηθή δηαθνπήο παξνρήο εηθφλσλ (shutter control), είρε
αξρηθά γίλεη δεθηή ην 1997 ζηηο ΗΠΑ, γηα ακεξηθαληθνχο εκπνξηθνχο δνξπθφξνπο κε επθξίλεηεο
θάησ ησλ δχν κέηξσλ (Kyl - Bingaman Amendment to the 1997 National Defense Authorization
Act).53 Μεηαγελέζηεξα ην φξην απηφ απμήζεθε ζην 1 κέηξν. Δδψ ην Ιζξαήι δνθίκαζε ηελ
επέθηαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη ζηελ Σνπξθία, ρσξίο επηηπρία.
Μηαο θαη ην αίηεκα ηνπ Ιζξαήι δελ έγηλε δεθηφ, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ
κεζνιάβεζε, ζην ελδηάκεζν εθηνμεχηεθε ην 2012 ζηελ Κίλα, ν δεχηεξνο δνξπθφξνο ηεο ζεηξάο.
Ο Göktürk-2, είρε ρακειφηεξε επθξίλεηα (2.5 κέηξσλ ζην παγρξσκαηηθφ), αιιά δελ είρε
ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηε ιήςε ηνπ,54 ελψ θαηαζθεπάζηεθε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ ηνπξθηθή
Aerospace Industries (TAI) θαη ην TÜBĠTAK Space Corp.55 Ο δνξπθφξνο απηφο, ν πξψηνο κε
πςειή επθξίλεηα, απφ λνηηνθνξεαηηθή θάκεξα ηεο εηαηξείαο SATREC, θφζηηζε 78 εθ. δνιάξηα.56

Εηθόλα 2: Λεπηνκέξεηα ηνπ Ληκαληνύ ηνπ Πεηξαηά από γαιιηθό δνξπθόξν Pleiades, πνπ έρεη όκνην νπηηθό
αηζζεηήξα κε ηνλ Göktürk-1. Copyright CNES 2012 – Distribution Astrium Services/Spot images SA 57
51
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56
Turkish talent works on high-risk space venture, Daily Sabah οith Anadolu Agency, January 13, 2016,
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ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2016, εθηνμεχηεθε ηειηθά ν Göktürk-1, ζε ρακειή ηξνρηά χςνπο 700
ρηιηνκέηξσλ πάλσ απφ ηε γε. O δνξπθφξνο θέξεη νπηηθφ θαη ππέξπζξν αηζζεηήξα πνπ
θαηαγξάθεη εηθφλεο κε πνιχ πςειή επθξίλεηα (αζπξφκαπξεο εηθφλεο επθξίλεηαο 70 εθαηνζηψλ,
βειηηνχκελεο ζε 50 εθ. κε ςεθηαθή επεμεξγαζία, θαη 2.5 κέηξσλ έγρξσκεο). Κφζηηζε
58
59
$354.6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα (261.5 εθαηνκκχξηα επξψ) θαη έρεη πξνζδφθηκν βίν ηα 7-9
ρξφληα.
Η θαηαζθεπή ηνπ νθείιεηαη ζε κεγάιεο επξσπατθέο αεξνδηαζηεκηθέο βηνκεραλίεο
(Telespazio and Thales Alenia Space),60 κε ηε ππνβνήζεζε ηνπξθηθψλ θνξέσλ φπσο ε ΣΑΙ θαη ε
Aselsan. Με ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν Göktürk, ε επαλεπίζθεςε ηεο ίδηαο πεξηνρήο
πηζαλνινγείηαη φηη ζα κεησζεί ζηηο 24 ψξεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ παξεξρνκέλσλ εηθφλσλ, πνπ ζα
ζπιιέγνληαη ζηνλ επίγεην ζηαζκφ ιήςεο ζηελ Άγθπξα ζα δηπιαζηαζηεί. Δπίζεο ππάξρεη θαη
θηλεηφο ζηαζκφο πνπ κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεη θαη ιακβάλεη ηνπηθά εηθφλεο, γηα ιφγνπο
ηαθηηθήο ππνζηήξημεο ζεάηξσλ επηρεηξήζεσλ. Μία απφ ηηο πξψηεο ρξήζεηο ηνπ ζα είλαη ελαληίνλ
ηνπ PKK.61
Οη Göktürk-1 θαη 2 απαξηίδνπλ ηνλ θνξκφ ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπξθηθνχ Πξνγξάκκαηνο
δνξπθνξηθήο παξαηήξεζεο ηεο γεο. Γηα ην 2021 πξνγξακκαηίδεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν
ελεξγεηηθφο Göktürk-3 πνπ ζα θέξεη SAR (Synthetic Apperture RADAR ή RADAR πλζεηηθνχ
Αλνίγκαηνο), πνπ έρεη δπλαηφηεηεο ιήςεο εηθφλσλ παληφο θαηξνχ θαη θσηφο. Καη απηφο ζα
δηαζέηεη θηλεηφ ζηαζκφ. χκθσλα κε ηε ζρεδίαζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί εγρψξηα απφ ηνπο
θνξείο TAI, TÜBITAK Space Research Institute θαη ASELSAN. 62 Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιινη
παζεηηθνί (νπηηθνί) θαη ελεξγεηηθνί (SAR) ζην κέιινλ.

4.1.3. Γνξπθνξηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα Πινήγεζεο & Δληνπηζκνχ Θέζεο.
Η Σνπξθία ήδε ρξεζηκνπνηεί απφ δεθαεηίεο ην ακεξηθαληθφ ζχζηεκα GPS, βειηηψλνληαο
κάιηζηα ηελ αθξίβεηα ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή 146 ζηαζκψλ αλαθνξάο πνπ
ιακβάλνπλ ζήκαηα απφ ηνπο δνξπθφξνπο GPS κε ηελ νλνκαζία TUSAGA-Aktif.63 Έλα ηέηνην
ζχζηεκα κπνξεί, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επξχηαηα ρξεζηκνπνηνχκελε
ηερλνινγία ηνπ δηαθνξηθνχ GPS (differential GPS - dGPS). Η ηειεπηαία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα
βειηηψλεη ηελ αξρηθή αθξίβεηα πνπ έδηλε ειεχζεξα ην GPS (ησλ 100 κέηξσλ), απνδίδνληαο ζηνπο
ρξήζηεο αθξίβεηεο 3-5 κέηξσλ. ήκεξα, ην δηαζέζηκν ειεχζεξα ζήκα ησλ GPS έρεη βειηησζεί
ζηα 16 κέηξα, κε αλάινγε επαχμεζε ηεο αθξίβεηαο ζηνπο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δέθηεο
δηαθνξηθνχ εληνπηζκνχ.
Σν differential GPS απαηηεί ζηαζκνχο κε αθξηβείο εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο
ζπληεηαγκέλεο πνπ ιακβάλνπλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ κε δηαβαζκηζκέλνπ θαλαιηνχ GPS θαη
εθπέκπνπλ ηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο. Έηζη θηλνχκελα κέζα εθνδηαζκέλα κε δέθηεο dGPS, μέξνπλ
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59
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αλά πάζα ζηηγκή ηε ζηηγκηαία ζέζε ηνπο (Precise Point Positioning) κε αθξίβεηα πνιχ θάησ ηνπ
κέηξνπ.64
Πξφζζεηα ε Σνπξθία, ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ
Γηαζηήκαηνο (European Space Agency, 2006) θηινμελεί ζην GölbaĢı, έμσ απφ ηελ Άγθπξα θαη
έλα ζηαζκφ EGNOS RIMS (Ranging and Integrity Monitoring Station). Σν ζχζηεκα EGNOS
είλαη κηα ππνδνκή γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηφξζσζε ησλ αλνηθηψλ ζεκάησλ πνπ εθπέκπνληαη απφ
ηα πθηζηάκελα παγθφζκηα ζπζηήκαηα δνξπθνξηθήο ξαδηνπινήγεζεο («GNSS»), θαζψο θαη
απηψλ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ αλνηρηή ππεξεζία ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο Galileo. Η
αλνηθηή ππεξεζία ηνπ Galileo είλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία επξείαο θαηαλάισζεο γηα εληνπηζκφ
ζέζεο, πινήγεζε θαη ρξνληζκφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ «ηζίπζεη» ζπκβαηά κε ην
Galileo, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε έμππλα ηειέθσλα ή είλαη ελζσκαησκέλα ζε ζπζηήκαηα
πινήγεζεο νρεκάησλ.

4.1.4 Κέληξν Γηακφξθσζεο, Οινθιήξσζεο θαη Γνθηκψλ Γηαζηεκηθψλ πζηεκάησλ
Σν 2015, ε TAI μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ελφο Κέληξνπ δηακφξθσζεο, νινθιήξσζεο θαη
δνθηκψλ δηαζηεκηθψλ ζπζηεκάησλ (USET ζην ηνπξθηθφ αθξσλχκην), χςνπο 112 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ, φπνπ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο δνξπθφξνη κέρξη 5 ηφλσλ κπνξνχλ λα ζπλαξκνινγεζνχλ,
λα ελζσκαησζνχλ θαη λα δνθηκαζηνχλ.65 Απηφ βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή Kazan ηεο Άγθπξαο θαη
κπνξεί θαλείο λα ην δεη ζε κηα εηθνληθή πεξηήγεζε ζην https://www.tai.com.tr/uset360/.
Σν Κέληξν, πνπ εγθαηληάζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν Erdoğan, εθηφο απφ ηα εζληθά
πξνγξάκκαηα ηεο Σνπξθίαο66 πξφθεηηαη λα θαιχςεη θαη δηεζλή δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα. Όινη νη
δνξπθφξνη ή ηα σθέιηκα θνξηία / ζπζηήκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ ηνπξθηθή βηνκεραλία,
ζα δνθηκαζηνχλ θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζην USET, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαξγεζεί ε εμάξηεζε
ηεο Σνπξθίαο απφ μέλεο εγθαηαζηάζεηο.

4.1.5 Αλάπηπμε Ιθαλνηήησλ γηα ηε ζηήξημε ηεο Τπνδνκήο Γηαζηήκαηνο
Όπσο ζα αλαιπζεί θαη αξγφηεξα, κηα θπξίαξρε ηάζε ζηελ Σνπξθία είλαη εθείλε πνπ
εζηηάδεη ζηελ απηνλνκία. Μηα πξνυπφζεζε γηα απηή είλαη θαη ην εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.
Πέξαλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα ην Γηάζηεκα πνπ έθαλε ε ηνπξθηθή ρνιή Ιθάξσλ θαη
ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο (Know How Technology Transfer) ηεο αγγιηθήο
SSTL, φπνπ θάπνηνη ηνχξθνη πήξαλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο,67 θαη ην TÜBĠTAK δίδεη
ππνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ (TÜBĠTAK BĠDEB 2213
θαη 2230 scholarship programmes).
Δλδεηθηηθά, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2006-2010, 25 θνηηεηέο έιαβαλ ηέηνηεο ππνηξνθίεο. 68 Η
εμεηδίθεπζε ηνχξθσλ γίλεηαη ζε πνηθίιεο πηπρέο ηνπ ηνκέα ηνπ Γηαζηήκαηνο φπσο ε ηερλνινγία,
ε δηαρείξηζε δνξπθφξσλ θαη ην λνκηθφ πιαίζην. Παξάιιεια απνζπά ηνπξθηθφ πξνζσπηθφ ζην
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Γνξπθνξηθφ Κέληξν ΔΔ γηα εθπαίδεπζε (ιφγσ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην Κέληξν πνπ
έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηε Γπηηθνεπξσπαηθή Έλσζε-ΓΔΔ).
Δπίζεο, ην TÜBĠTAK UZAY (SPACE), κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη απφ ηε
δηαρείξηζε ηξηψλ δνξπθφξσλ παξαηήξεζεο γεο (BiLSAT, RASAT and Göktürk -‐2), έρεη
μεθηλήζεη έλα εζληθφ πξφγξακκα αλάπηπμεο επίγεησλ ζηαζκψλ γηα ηνπο δνξπθφξνπο
παξαηήξεζεο γεο (Milli Yer Ġstasyonu GeliĢtirme Projesi (MĠYEG)). ηφρνο ηνπ λα αλαπηπρζεί
έλαο ζηαζκφο πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα είδε ησλ δνξπθφξσλ. Παξάιιειν βήκα είλαη θαη νη
κειέηεο γηα ηελ ζπγρψλεπζε (fusion) θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ πνιιαπιέο πεγέο θαη κε
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζή ηνπο.
Οκνίσο αλαπηχζζνληαη εζληθέο κειέηεο γηα ζπζηήκαηα κηθξν, λαλν (1 - 10 θηιά, ) θαη
πηθνδνξπθφξσλ (0.1 – 1 θηιά). Έρνπλ ήδε γίλεη ζρεηηθέο εθηνμεχζεηο ηέηνησλ πεηξακαηηθψλ
ζπζηεκάησλ (ελδεηθηηθά ITU-pSat, 2009 - 3USAT, 2013),69 ελψ ε αλάπηπμε ζπζηνηρηψλ
ηέηνησλ κηθξνδνξπθφξσλ απνηειεί ζπρλά αλαθεξφκελε πξννπηηθή.70
πλνςίδνληαο, νη δξάζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπξθηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαζηήκαηνο, δελ
ζα ήζαλ πιήξεηο εάλ δελ γηλφηαλ θαη κηα ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά ζην θφζηνο ησλ. Ο Πίλαθαο
πνπ αθνινπζεί, δείρλεη φηη ην εθηηκψκελν θφζηνο ηνπ μεπεξλά ηα 2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα
κέρξη ζήκεξα.
Καηηγοπίερ

Έηορ
Λειηοςπγίαρ

Εκιμώμενο
Κόζηορ (ζε
εκαηομμύπια
δολάπια)

Ιδιοκηήηηρ
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Türksat 2A
Türksat 3A
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Türksat 1B)
$260
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Türksat 5A θαη 5B
Türksat 6

2021-22
2020

$571
$240

Türksat A.ġ
Türksat A.ġ.-Τπνπξγείν Άκπλαο
Türksat A.ġ.
Türksat A.ġ.-Τπνπξγείν Άκπλαο (4A) Türksat A.ġ. (4Β)
Türksat A.ġ.
TÜBĠTAK -Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ,
Ναπηηιίαο θαη Δπηθνηλσληψλ Türksat A.ġ

Παπαηήπηζη Γηρ
ΒΙLSAT - RASAT
Göktürk-2
Göktürk-1

2003-06, 201120122016-

Κένηπο
Διαμόπθωζηρ,
Ολοκλήπωζηρ και 2015
Δοκιμών
Διαζηημικών
Σςζηημάηων
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ ($)

$14 (ΒΙLSAT) TÜBĠTAK
$78
TÜBĠTAK - Τπνπξγείν Άκπλαο
$354.6
Τπνπξγείν Άκπλαο (SSM)

$112

Τπνπξγείν Άκπλαο (SSM) - Türksat
A.ġ.

2.262,7
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Cagri Kilic, & Ozan Kara, Emerging Small Satellite Operations In Turkey: Interplanetary Mission
Infrastructure and Benefits in the Space Sector, (2015). 10.13140/RG.2.1.4343.1129.
70
Δλδεηθηηθά Huseyin Kiremitci, Satellite Constellation Optimization For Turkish Armed Forces, Naval
Postgraduate School Monterey, March 2013, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a579746.pdf.
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4.2 Οη Πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαζηήκαηνο γηα ην Μέιινλ
ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ην φξακα ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε
ηνπ Γηαζηήκαηνο ηελ επφκελε δεθαπεληαεηία θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ.71 Με επθνιία
δηαπηζηψλεη θαλείο φηη δελ ππάξρεη ηνκέαο ησλ δηαζηεκηθψλ εθαξκνγψλ ζηνλ νπνίν δελ
πθίζηαληαη ζρέδηα αλάπηπμεο ησλ ζπλαθψλ ηθαλνηήησλ θαη φια απηά, ζχκθσλα κε αλαθνξέο, κε
έλα πξνζσπηθφ ηεο ηάμεο ησλ 500-600 αηφκσλ.72 εκεηψλεηαη φηη ε Σνπξθία επηζπκεί λα απμήζεη
ηνλ ζεκεξηλφ αξηζκφ ησλ 6 δνξπθφξσλ ηεο ζε 10, έσο ην 2023.73

Εηθόλα 3: Οδηθόο Φάξηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Δηαζηήκαηνο από ηε Τνπξθία (2012-2034). 74

4.2.1 Σειεπηθνηλσληαθνί Γνξπθφξνη
Γηα ηα επφκελα ρξφληα ππάξρεη ζρεδίαζε γηα ηε λέα ζεηξά Türksat 7, θαζψο θαη γηα
λένπο ηειεπηθνηλσληαθνχο δνξπθφξνπο, ηφζν ζηε γεσζηαηηθή φζν θαη ζε ρακειή ηξνρηά. ε
φηη αθνξά ζηα λέα ζπζηήκαηα, βξίζθεηαη ήδε ππφ ζρεδίαζε έλαο απνθιεηζηηθά ζηξαηησηηθφο
δνξπθφξνο κφλν γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΔΓ (MAHU : Milli Askeri HaberleĢme Uydusu). Γηα
πξψηε θνξά ν ζηξαηησηηθφο δνξπθφξνο ζα έρεη αλακεηαδφηεο UHF-Band θαη EHF-Band πνπ
71

https://i.hizliresim.com/AyV59L.jpg
http://www.star.com.tr/teknoloji/turkiyenin-uzay-iddiasi-macera-mi-haber-1254790/
73
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74
Απφ παξνπζίαζε ηνπ κήλαξρνπ Μεραληθνχ Suha KAPUCUOĞLU ηεο ηνπξθηθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο
https://turkhavauzay.org/uploads/workshop_files/alb-suha-kapucuoglunun-sunumu-Nc7Lp.pdf. Παξφκνην
γξάθεκα εκθαλίδεηαη θαη ζηα https://i.hizliresim.com/AyV59L.jpg, θαζψο θαη ζην
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2501287akjfdg.jpg, πνπ αλαθέξεη σο πεγή ην TUBITAK
(http://uzay.tubitak.gov.tr/tr/uydu-uzay/imece). Μεηά ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ηνπ Ινπιίνπ 2016, πνιιέο
ηζηνζειίδεο θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή δελ πθίζηαληαη πηα.
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αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ ASELSAN.75 Η αξρηθή ζρεδίαζε ήηαλ λα εθηνμεπηεί ην 2019-20. Θα
αθνινπζήζνπλ άιινη δχν, πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα ην 2026 θαη ην 2030.
Δπίζεο αλαπηχζζεηαη απφ ηελ ΣΑΙ έλαο ειαθξχηεξνο δνξπθφξνο (ηχπνπ Small
Geostationary Satellite)76 ηεο ηάμεο ηνπ ελφο ηφλνπ, κε 22 αλακεηαδφηεο, θπξίσο γηα
πνιηηηθνχο –εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη δεπηεξεπφλησο γηα αλακεηάδνζε ζηξαηησηηθψλ
πιεξνθνξηψλ.77 Η ζηφρεπζε ηνπ είλαη λα εθηνμεπηεί απφ ηνπξθηθφ πχξαπιν. ηε δεχηεξε
πεξίπησζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ιαπσλία, ζχλζεηα αεξνδηαζηεκηθά πιηθά πνπ έρνπλ
δνθηκαζηεί ην 2017 ζην Γηεζλή Γηαζηεκηθφ ηαζκφ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έλα
ηειεπηθνηλσληαθφ κηθξνδνξπθφξν (cubesat). Απηά αλακέλεηαη λα επηζηξέςνπλ ζηε Σνπξθία,
ψζηε ην 2018-19 λα γίλεη ε εθηφμεπζε ηνπ ππφςε πεηξακαηηθνχ δνξπθφξνπ, ζε ρακειή ηξνρηά.
Σέινο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην βξίζθνληαη νη κειέηεο γηα δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο
αλάκεζα ζε δνξπθφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο (Inter-satellite Links). Γελ
πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία ήδε δηαζέηεη δνξπθφξνπο ζε ρακειή (LEO)
θαη γεσζηαηηθή (GEO) ηξνρηά, ελψ ζην κέιινλ πξνγξακκαηίδεη ηε θαηάθηεζε θαη ηεο κεζαίαο
ηξνρηάο (MEO, δείηε παξαθάησ 4.2.4). Απηφ ζα επεθηείλεη ηελ «εκβέιεηα δξάζεο» ησλ
δνξπθφξσλ παξαηήξεζεο γεο. Έηζη ζα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά εηθφλσλ απφ ηνπο ρακειήο
ηξνρηάο Göktürk ζε έλα γεσζηαηηθφ δνξπθφξν Türksat, ψζηε απφ εθεί λα κεηαδνζνχλ ηαρχηεξα
ζην έδαθνο νη εηθφλεο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα κεζνιαβήζεη γηα λα
μαλακπνχλ νη Göktürk ζηελ εκβέιεηα ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνχ ηνπο.

4.2.2 Γνξπθφξνη Παξαηήξεζεο Γεο
Χο επφκελν βήκα ζρεδηάδεηαη εηδηθφο ζηξαηησηηθφο δνξπθφξνο, κε ην πξνζσξηλφ φλνκα
IMECE (επθξίλεηαο 0,5 εθαηνζηψλ ζην παγρξσκαηηθφ αιιά θαη κε ππεξθαζκαηηθέο
δπλαηφηεηεο), ηνπ νπνίνπ ηα πεξηζζφηεξα κέξε, ησλ ςεθηαθψλ αηζζεηήξσλ θαηφπηεπζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εζληθά. Ο αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη γηα
κεηά ην 2020.

4.2.3 Απηφλνκε Πξφζβαζε ζην Γηάζηεκα
Tν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζα μεθηλήζεη εληφο ηνπ 2018 ην
πξφγξακκα Space Probe Rocket and Launch System Project (BURAK ).78 Τπάξρνπλ 11 ρψξεο κε
ηελ ηθαλφηεηα λα εθηνμεχνπλ δνξπθφξνπο79 θαη ν ζηφρνο είλαη λα κπεη ε Σνπξθία ζε απηή ηε
θαηεγνξία θξαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ εμαξηάηαη απφιπηα πηα απφ άιιεο ρψξεο.
Δίλαη έλα ζρέδην πνπ επαλεκθαλίδεηαη απφ ην παξειζφλ. Σν 2013, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε
ππέγξαςε ζπκβφιαην κε ηελ θξαηηθή εηαηξία Rocketsan γηα ηε κειέηε ελφο πξνγξάκκαηνο
ππξαχισλ εθηφμεπζεο δνξπθφξσλ (Satellite Launch vehicle– SLV ή Uydu Fırlatma Sistemi UFS).80 Η ηειεπηαία, νινθιήξσζε ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε ζρεδηαζκνχ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2014. Σνλ Μάην 2017, ε Rocketsan αλαθνίλσζε ηειηθά ηε πξφζεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζηελ
75
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77
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78
Operations for Turkish satellite launcher to start next year, Daily Sabah with Anadolu Agency December 3,
2017, https://www.dailysabah.com/technology/2017/12/04/operations-for-turkish-satellite-launcher-to-start-nextyear-1512323621.
79
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αλάπηπμε ηνπ ππξαχινπ, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεί θηλεηήξεο πγξνχ θαπζίκνπ. Αλ θαη δελ είλαη
ζαθέο ην θνξηίν πνπ ζα κεηαθέξεη, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 500 θηιψλ. Ο πξψηνο
εγρψξηνο πχξαπινο ηεο Σνπξθίαο ζα κπνξεί λα ζέηεη αξρηθά δνξπθφξνπο παξαηήξεζεο γεο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ ζε ρακειή ηξνρηά, χςνπο 500-700 ρικ. Η ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ έρεη αθφκε
απνθαζίζεη πνχ ζα ηνπνζεηεζεί ε βάζε εθηφμεπζεο, αιιά έλαο ρψξνο ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη
θνληά ζηελ επαξρία ηεο Μνχγιαο.81 Η αξρηθή εθηίκεζε είλαη φηη ην πξφγξακκα απηφ ζα είλαη
επηρεηξεζηαθφ ην 2023 θαη ζα ηειεί ππφ ηε δηνίθεζε ηεο ηνπξθηθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο.82
Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα είλαη ζαθέο φηη ππαθνχεη ζε κηα πνιηηηθή επηηαγή πξνβνιήο
ηζρχνο θαη πινπνηεί ην φξακα πνπ έρεη εγθξηζεί ζην αλψηαην επίπεδν,83 αθνχ ζήκεξα ππάξρνπλ
εκπνξηθέο ηερλνινγίεο εθηφμεπζεο (π.ρ. SpaceX) πνπ είλαη δχζθνιν θαλείο λα ηηο αληαγσληζζεί
νηθνλνκηθά. πλάγεηαη φηη ην πξφγξακκα απηφ εθπιεξεί θαη άιινπο ζθνπνχο. Πιένλ
ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα απηφ δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη αθνινπζεί βήκαηα πνπ
αλαπηχρζεθαλ θαη απφ άιιεο ρψξεο γηα αλάπηπμε ππξαχισλ κεγάινπ βειελεθνχο, ππφ ην
πξφζρεκα ηεο εηξεληθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ Γηαζηήκαηνο.
Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε Σνπξθία ζθνπεχεη λα θαηαζθεπάζεη βαιιηζηηθνχο ππξαχινπο κε
εκβέιεηα 2.500 ρηιηνκέηξσλ84 κέζα ζηα επφκελα δχν-ηξία ρξφληα. Αλαιπηέο παξακέλνπλ
αβέβαηνη σο πξνο ην αλ ε ρψξα ρξεηάδεηαη ή κπνξεί αθφκε θαη λα επηηχρεη κηα ηέηνηα
ηθαλφηεηα.85 Ιζξαειηλνί πάλησο αλαιπηέο θνβνχληαη φηη ε Σνπξθία ζα αλαπηχμεη αθφκα
κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο ππξαχινπο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςηλ φηη ην 2014 ε Σνπξθία
ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ukroboronprom Company ηεο Οπθξαλίαο86 γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ δηαζηήκαηνο θαη ππξαχισλ, κεηαμχ άιισλ.87 Καη φια απηά ηα
ζπλδένπλ κε ηηο ππξεληθέο θηινδνμίεο ηεο Σνπξθίαο.
Σέινο, έξεπλα γίλεηαη γηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα εθηφμεπζεο δνξπθφξσλ, απφ
θαηάιιεια δηαζθεπαζκέλν αεξνζθάθνο ή απφ πισηέο βάζεηο εθηφμεπζεο. Απηά αθνξνχλ θπξίσο
ζε κηθξνχο δνξπθφξνπο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη "γξήγνξε αληίδξαζε"88 πρ ζπιινγήο
πιεξνθνξηψλ ζε πεξίπησζε πνιέκνπ.

4.2.4 Πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο, πινήγεζεο θαη ρξνληζκνχ (BKZS)
Η Σνπξθία έρεη ζηα ζρέδηα ηεο ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο έμη (6) έσο
νθηψ (8) δνξπθφξσλ εληνπηζκνχ ζέζεο, πινήγεζεο θαη ρξνληζκνχ (Regional Positioning and
Timing System satellites RPTS), αλάινγνπ κε ην ακεξηθαληθφ GPS, ζε κεζαία ηξνρηά (ηεο ηάμεο
81
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ησλ 20.000 ρικ).89 Η βαζηθή ηδέα είλαη φηη ε Σνπξθία ζέιεη λα είλαη απηφλνκε90 θαη λα κελ έρεη
θακία εμάξηεζε απφ ζπλαθή δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνληαη απφ άιιεο ρψξεο (πρ ΗΠΑ
γηα ην GPS, Ρσζία γηα ην Glonass, Κίλα γηα ην Beidou) ή Οξγαληζκνχο θαη κπνξεί λα κελ είλαη
δηαζέζηκα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζε κηα θξίζε ή πφιεκν, ή πνπ
κπνξεί λα παξεκβιεζνχλ.91 Γελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ην γεγνλφο ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ ηεο
Σνπξθίαο κε ηηο ΗΠΑ, πνπ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο ζηε πξψηε γηα ηπρφλ δπζθνιίεο ρξήζεο
ηνπ GPS.
Σν πξφγξακκα, κε ηνλ ησξηλφ ηίηιν Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS)
92
Projesi έρεη εκπλεπζηεί απφ ην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα ηεο Ιαπσλίαο, Quasi-Zenith
Satellite - QZSS (Michibiki) κε 4 δνξπθφξνπο πνπ θφζηηζε πεξίπνπ 1.3 δηο επξψ.93 Έρεη
νινθιεξσζεί ε Μειέηε θνπηκφηεηαο, κε αξρηθή εθηίκεζε ηελ εθηφμεπζε ηνπ πξψηνπ
δνξπθφξνπ ην 2021. Η Σνπξθία ζθνπεχεη λα θαηαζθεπάζεη ελδνγελψο ηα αηνκηθά ξνιφγηα πνπ
θέξνπλ νη δνξπθφξνη θαη ηνπο δέθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα ηέηνην απηφλνκν πεξηθεξεηαθφ
ζχζηεκα δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ην πξναλαθεξφκελν TUSAGA-Aktif γηα λα κπνξνχλ πρ ηα
ηνπξθηθά αεξνπιάλα λα μέξνπλ αλά πάζα ζηηγκή ηε ζηηγκηαία ζέζε ηνπο, ζε κεγάιεο απνζηάζεηο
θαη κε πνιχ πςειή αθξίβεηα.94

4.2.5 Έγθαηξε Πξνεηδνπνίεζε θαηά Δηζεξρνκέλσλ Ππξαχισλ
Με δεδνκέλν φηη ε Σνπξθία ζεσξεί φηη αληηκεησπίδεη πθηζηάκελεο θαη ελδερφκελεο
απεηιέο θαη θηλδχλνπο απφ γεηηνληθέο ηεο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ ππξαπιηθέο ηθαλφηεηεο,95 έρεη
ζηξέςεη εχινγα ηε πξνζνρή ηεο θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Απφ ην 2011 θαηαγξάθνληαη δειψζεηο
Σνχξθσλ πνιηηηθψλ πνπ δεηνχζαλ ηελ αλάπηπμε βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ κεγάιεο εκβέιεηαο, κε
εχξνο ηεο ηάμεο ησλ 2.500 ρηιηνκέηξσλ ηνπιάρηζηνλ.96 Γελ ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο
καο ε παξαηήξεζε ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ Erdoğan φηη ην Ιξάλ δηέζεηε ππξαχινπο κε εκβέιεηα
πεξηζζφηεξν απφ 2.500 ρικ, ελψ ηεο Σνπξθίαο πεξηνξίδνληαλ ζε εκβέιεηα κφλν 150 ρηιηνκέηξσλ
θαη ε ζρεηηθή εληνιή ηνπ πξνο ην TUBITAK, λα αζρνιεζεί κε ην δήηεκα.97
Έλαο ηξφπνο γηα έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε, είλαη απφ εηδηθνχο δνξπθφξνπο. Η θχξηα
ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δνξπθφξσλ, ζπλίζηαηαη ζην λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο φηη ε επίζεζε
άξρηζε κε εθηφμεπζε ππξαχισλ. Η έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε απφ ην Γηάζηεκα έρεη ην
πιενλέθηεκα φηη νη δνξπθφξνη δίλνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν πξνεηνηκαζίαο, πξηλ ν πχξαπινο
πιήμεη ζηνλ ζηφρν ηνπ. ην πιαίζην απηφ, ν Οδηθφο Υάξηεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλάπηπμε
ελφο ζπζηήκαηνο, αληίζηνηρνπ κε ην νκψλπκν ακεξηθαληθφ πξφγξακκα Space-Based Infrared
System (SBIRS). Όηαλ ην ζχζηεκα νινθιεξσζεί ην 2019, ζα θαηαγξάθεη κε ηνπο ππέξπζξνπο
αληρλεπηέο ηνπ, ζε ειιεηπηηθή θαη γεσζηαηηθή ηξνρηά ζηα 36.000 ρικ, ηα θαπηά θαπζαέξηα πνπ
παξάγνληαη θαηά ηελ εθηφμεπζε ελφο ππξαχινπ θαη ζα δίλεη αξθεηά ιεπηά λσξίηεξα
89
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πξνεηδνπνίεζε ζηα επίγεηα ζπζηήκαηα αλαραίηεζεο. Σν θφζηνο ησλ 4 ακεξηθαληθψλ
δνξπθφξσλ SBIRS εθηηκάηαη ζηα $15 δηο.98 Σν ηνπξθηθφ πξφγξακκα αξρηθά αλαθεξφηαλ φηη
ζα ήηαλ επηρεηξεζηαθφ ην 2027, κε ζηφρν κάιηζηα ν ππέξπζξνο αηζζεηήξαο λα είλαη εγρψξηαο
θαηαζθεπήο. Υσξίο ακθηβνιία, απηφ ίζσο είλαη ην πην θηιφδνμν πξφγξακκα.
4.2.6 Γνξπθφξνη Τπνθινπψλ εκάησλ (SIGINT)
Γηα ην 2019 είρε πξνγξακκαηηζηεί ε εθηφμεπζε ηνπ πξψηνπ, απφ ηνπο ηέζζεξεηο,
δνξπθφξνπο ππνθινπψλ ειεθηξνληθψλ ζεκάησλ (SIGnals INTelligence) γηα ηελ ππνζηήξημε
θπξίσο ηνπ ηαθηηθνχ πεδίνπ επηρεηξήζεσλ.99 Απηφ ην είδνο δνξπθφξσλ είλαη δηεζλψο θαη ην πην
δηαβαζκηζκέλν θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πεξηνξηζκέλε.100 Oη κφλεο ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ
ηέηνηα ζπζηήκαηα, ηφζν ζε ρακειή, φζν θαη ζε γεσζηάζηκε ηξνρηά, είλαη νη ΗΠΑ θαη ε Ρσζία.
H Γαιιία, ε κεγαιχηεξε επξσπατθή δηαζηεκηθή δχλακε, επίζεο έρεη θάλεη θάπνηεο απφπεηξεο
απφ ην 1995, ζε ρακειή φκσο ηξνρηά θαη θφζηνπο 1.2 δηο επξψ ζε κηα δεθαεηία.101 Απηφ
δείρλεη θαη ην κέγεζνο ηνπ ηνπξθηθνχ νξάκαηνο.
4.2.7 χζηεκα Δπηηήξεζεο Γηαζηήκαηνο
Απηφ είλαη έλα άιιν ζχζηεκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηήξεζε ηνπ Γηαζηήκαηνο, αιιά
απφ ην έδαθνο.102 Μηα ηέηνηα δξάζε ζεσξείηαη νκνίσο αλακελφκελε γηα φζεο ρψξεο έρνπλ θάλεη
ζεκαληηθή επέλδπζε ζηε δηαζηεκηθή ππνδνκή ηνπο, αθνχ νη δνξπθφξνη είλαη πνιχηηκα κέζα πνπ
πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ φπσο ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο, απνθπγή
δηαζηεκηθψλ απνβιήησλ θιπ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ε Σνπξθία, φπσο θαη άιιεο ρψξεο, αιιά θαη ε
ΔΔ (κε ην ζχζηεκα Space Situational Awareness-SSA) ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη ηθαλφηεηα
αληίιεςεο ησλ θαηαζηάζεσλ ζην δηάζηεκα θαη γηα απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζεη επίγεηα RADAR ηεο.
4.2.8 Γνξπθφξνη κε Απηφκαην χζηεκα Αλαγλψξηζεο (SAT-AIS)
Σν επίγεην Απηφκαην χζηεκα Αλαγλψξηζεο (AIS) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Σνπξθία γηα λα
παξαθνινπζεί ηα πινία, πεξηνξίδεηαη ζε πεξίπνπ 32 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ αθηνγξακκή. Με ηε
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ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πρ γηα ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, αθνχ ε δηείζδπζε πιένλ ζε απηέο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα
δχζθνιε. Χο ELINT αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθηψληαη απφ πεγέο πνπ εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή
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ρξήζε δνξπθφξσλ (SAT-AIS), ε ιήςε ζεκάησλ απφ ηα πινία πνπ δηαζέηνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα,
επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζε αθφκε κεγαιχηεξε απφζηαζε. Έλαο ηέηνηνο ζηφρνο θαιχπηεη ζθνπνχο
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ζηε ζάιαζζα θαη ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ.
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή επηδεηθλχεηαη ε ηάζε γηα ηνπξθηθή απηνλνκία. Αλ θαη
απηφκαηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο πινίσλ απφ ην Γηάζηεκα βξίζθνληαη ήδε ζε
ιεηηνπξγία, ε ζηφρεπζε είλαη λα απνθηεζεί έλα εγρψξην ζχζηεκα, ηνπ νπνίνπ ε πιήξεο θάιπςε
ζα επηηεπρζεί κε ηε δεκηνπξγία ελφο δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ κε κηθξν ή λαλνδνξπθφξνπο, πνπ ζα
δίλνπλ θαηαξρήλ, δχν θνξέο ηελ εκέξα ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε.103
4.2.9 Δπαλδξσκέλεο Πηήζεηο ζην Γηάζηεκα
Η ηειεπηαία ζπληζηψζα ζηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο Σνπξθίαο ζην Γηάζηεκα είλαη ε
εκβιεκαηηθή επηδίσμε γηα επαλδξσκέλεο πηήζεηο, θαηά ηα πξφηππα ησλ άιισλ κεγάισλ
δηαζηεκηθψλ δπλάκεσλ (ΗΠΑ, Ρσζίαο, Κίλαο).104
Παξαπάλσ παξνπζηάζηεθαλ ηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο Σνπξθίαο γηα ην Γηάζηεκα. Κάπνηα ζηάδηα
απνηεινχλ ζπλέρηζε ήδε πθηζηάκελσλ δξάζεσλ, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη λέεο πηπρέο ζην
Πξφγξακκα ηεο, νκνινγνπκέλσο πην ζχλζεηεο θαη πξνθαλψο πνιχ πην πνιπδάπαλεο. πλνπηηθά
θαη κε βάζεη ηα φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, ην ηνπξθηθφ Πξφγξακκα Γηαζηήκαηνο, βάζεη ηεο
πνιππινθφηεηαο ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ ηνπ, απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί.

Εηθόλα 4: Σπλνπηηθή Απεηθόληζε ηνπ ηνπξθηθνύ Δηαζηεκηθνύ Πξνγξάκκαηνο, βάζεη ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ
επηκέξνπο ζηαδίσλ ηνπ. 105
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5. Αμηνιφγεζε ηεο ηνπξθηθήο Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο – Δπηπηψζεηο
Μία δεκφζηα πνιηηηθή πξνζπαζεί λα ιχζεη έλα πξφβιεκα, πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί
πνιηηηθά σο ηέηνην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα δεκφζηα πνιηηηθή αλαθνηλψλεηαη θαη πινπνηείηαη,
αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο. χκθσλα κε ην κνληέιν
ηνπ Κχθινπ Πνιηηηθήο πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ησλ ζηαδίσλ πνπ αθνινπζεί ε παξνχζα
αλάιπζε, νη επηπηψζεηο θξίλνληαη κε θάπνηα ρξνληθή απφζηαζε.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη αμηνιφγεζεο.106 ηε πεξίπησζή καο είλαη πξνθαλέο φηη
κφλν ε ηειεπηθνηλσληαθή ζπληζηψζα ηνπ ηνπξθηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη αξθεηά ρξφληα
χπαξμεο, ελψ γηα ηνπο ινηπνχο ηνκείο ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί απφ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, ζε άιιεο ρψξεο. Με δεδνκέλν φηη φπσο
παξνπζηάζηεθε ε Σνπξθία δηαζέηεη ζήκεξα έμη δνξπθφξνπο (ηξεηο ηειεπηθνηλσληαθνχο θαη
ηξείο παξαηήξεζεο γεο), ε παξνχζα αλάιπζε επηιέγεη λα εζηηαζηεί ζηηο επηπηψζεηο απηψλ ζε
ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο άκπλαο:
α. ζηε Γηνίθεζε, Έιεγρν, ηειεπηθνηλσλίεο θαη πιεξνθνξίεο,
β. ζηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε - ζρεδίαζε επηρεηξήζεσλ – ζηνρνπνίεζε θαη
γ. ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεο, πινήγεζε, ζπγρξνληζκφ θαη αθξίβεηα ζηφρεπζεο.

5.1. Γηνίθεζε, Έιεγρνο, Σειεπηθνηλσλίεο θαη Πιεξνθνξίεο
Γεληθά, νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ιεηηνπξγίαο
Γηνίθεζεο, Διέγρνπ, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηψλ (C3I - Command, Control,
Communications and Intelligence) πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάδνζε
πιεξνθνξηψλ καδί κε ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη εληνιψλ θαη κεηαβίβαζε ησλ. Υσξίο ηελ
ηειεπηθνηλσληαθή κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ εληνιψλ πξνθαλψο δελ ππάξρεη
απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε θαη Έιεγρνο.
Καηαξρήλ εθηηκάηαη φηη ε θνηλή ρξήζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ
ζπζηήκαηνο Türksat απφ φιεο ηηο κνλάδεο ησλ ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, έρεη ήδε
πξνζδψζεη ζηηο ΣΔΓ ηελ ηθαλφηεηα ςεθηαθήο κεηάδνζεο θσλήο θαη ινηπψλ ηαθηηθψλ
δεδνκέλσλ πέξα απφ ηνλ νξίδνληα, εμαζθαιίδνληαο κάιηζηα έηζη φηη ε ζχλδεζε απηή ζα είλαη
αζθαιήο θαη παληφο θαηξνχ.
Απηή ε θνηλή ρξήζε εμαζθαιίδεη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Οινη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ
κε φινπο, ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδφ ηνπο (νξηδφληην ή θάζεην),
ζπλεπψο ε έθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο θαη Διέγρνπ είλαη ηεξάζηηα. Απηφ εμαζθαιίδεη
κηθξνχο ρξφλνπο απφθξηζεο γηα ελεκέξσζε ηεο ηνπξθηθήο εγεζίαο θαη πξνθαλψο κεηψλεη ην
ρξφλν ηνπ θχθινπ απφθαζεο ζε φια ηα επίπεδα, κέζα απφ κηα απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ. Ο
έιεγρνο κπνξεί γξήγνξα λα είλαη ζπγθεληξσηηθφο, ελψ ε εθηέιεζε απνθεληξσηηθή.
Παξαδνζηαθά, νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο επηβάιινπλ ηε ―δηαθιαδηθή‖ ινγηθή ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ. Γεκηνπξγνχλ πίεζε ζηα ηξία φπια λα ελνπνηήζνπλ
πξσηφθνιια επηθνηλσληψλ θαη δηαδηθαζίεο, ζε έλα θνηλφ ζχζηεκα Γηνίθεζεο θαη Διέγρνπ.
Δπίζεο δεκηνπξγνχλ έλαπζκα γηα ηελ πηνζέηεζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ
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ζηξαηησηηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο,
παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ςεθηαθά δεδνκέλα (π.ρ. γεσρσξηθά
δεδνκέλα).
Οη Türksat κπνξνχλ θαη ειαηηψλνπλ ηελ εμάξηεζε απφ ηξσηέο θαη αθξηβέο επίγεηεο
γξακκέο, ή βπζηζκέλα ζηελ ζάιαζζα θαιψδηα θαη ζηαζκνχο αλακεηάδνζεο, πνπ κπνξνχλ λα
θαηαζηξαθνχλ. Η ρξήζε ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηαθηηθνχ πεδίνπ
δξάζεο ησλ ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζεσξείηαη βέβαηε. Δθηηκάηαη φηη έρνπλ απμήζεη
ζεκαληηθά ηελ ππνζηήξημε ηαρέσο αλαπηχμηκσλ ζηξαηεπκάησλ - γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλσλ
δπλάκεσλ (πρ ζε βνπλά, αθξηηηθέο πεξηνρέο, λεζηά ή βξαρνλεζίδεο, πνπ ηα πθηζηάκελα επίγεηα
ζπζηήκαηα εκθαλίδνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο), δίδνληαο δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη ηθαλφηεηα
δηαηήξεζεο ησλ επί καθξφλ, εμαζθαιίδνληαο ηε κεηάδνζε δηαηαγψλ πξνο ηα θάησ (απφ ηε
δηνίθεζε ζηνλ ηειεπηαίν ηνπηθφ εθηειεζηή) θαη ηελ πξνο ηα πάλσ πιεξνθφξεζε.
Πξφζζεηα νη ίδηνη δνξπθφξνη, κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ δεδνκέλα θαη απεηθνλίζεηο /
videos πνπ ιακβάλνληαη απφ πνιιαπιέο πιαηθφξκεο (π.ρ. αεξνπιάλα-κε επαλδξσκέλα νρήκαηαδνξπθφξνη), ζε νπνηνδήπνηε θέληξν Γηνίθεζεο-Διέγρνπ, επηηξέπνληαο ζηελ θεληξηθή Γηνίθεζε
αιιά θαη ζηνπο ηαθηηθνχο δηνηθεηέο λα δηακνξθψζνπλ εηθφλα γηα ηα δηαδξακαηηδφκελα γεγνλφηα
ζηελ πεξηνρή ηνπο, ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο
ζηφινπ Με Δπαλδξσκέλσλ Αλαγλσξηζηηθψλ Αεξνζθαθψλ (UAV) ζε επηρεηξεζηαθή δξάζε ζηελ
Σνπξθηθή Π.Α., ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη βέβαηε ε ζπλεξγαζία ησλ αεξνζθαθψλ απηψλ κε ηνπο
Türksat γηα απνζηνιέο βαζηάο δηείζδπζεο (θπζηθά «πέξα από ηνλ νξίδνληα»). Οη δπλαηφηεηεο
πνπ πξνζδίδνληαη έηζη ζηνλ ηνπξθηθφ ζρεδηαζκφ απνζηνιψλ, είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο
ζεκεξηλέο.
Δλδεηθηηθά, ην κε επαλδξσκέλν αεξνζθάθνο Anka-S έρεη αλαπηπρζεί ψζηε λα έρεη ηελ
ηθαλφηεηα λα ειέγρεηαη κέζσ δνξπθφξνπ θαη κέζσ ησλ πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ ησλ
Σνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Απηφ εθηηκάηαη φηη δχλαηαη λα έρεη απηνλνκία πηήζεο γηα 18
ψξεο, ζε χςε ησλ 23.000 ft (πεξίπνπ 7 ρικ). ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2016, κε κηα θνηλή
αλαθνίλσζε, ε TAI θαη ε SSM δήισζαλ:107 «Τν Anka-S ζα ειέγρεηαη κέζσ ηνπ δνξπθόξνπ
Türksat 4B. Με ηελ εκβέιεηά ηνπ λα θηάλεη ζε ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα ιόγσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ κέζσ
δνξπθόξνπ, ην Anka-S ζα εληζρύζεη ηηο ηνπξθηθέο ΕΔ». Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ηα Anka-S ζα
κπνξνχλ λα δίλνπλ ηαθηηθή πιεξνθφξεζε γηα πεξηνρέο ηνπξθηθνχ ελδηαθέξνληνο, ρσξίο
ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο εκβέιεηαο.
Έλα άιιν κέζν πνπ αμίδεη δηεξεχλεζεο ζε ζρέζε κε ηε δνξπθνξηθή ππνδνκή ηνπ είλαη ηα
αεξνζθάθε έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη ειέγρνπ (AWACS). Η Σνπξθία δηαζέηεη ηέζζεξα
AEW&C (airborne early warning and control) κε δπλαηφηεηα αγνξάο άιισλ δχν.108 Σα AWACS
γεληθά, πεηψληαο πρ ζηα 35.000 ft, είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο
επηηήξεζεο.109 Απηέο πεξηιακβάλνπλ επηηήξεζε ελαέξηαο θαη ζαιάζζηαο πεξηνρήο ζε απνζηάζεηο
200-300 nm (αλάινγα κε ην χςνο πηήζεο), κε δπλαηφηεηα απνθάιπςεο ηπηάκελσλ ζηφρσλ πνιχ
ρακεινχ χςνπο, κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε. Σαπηφρξνλα έλα AWACS δχλαηαη
λα αληρλεχζεη πεγέο αθηηλνβνιίαο RADAR (ελαέξησλ, επίγεησλ, επηθαλείαο) ζε αθηίλα δηπιάζηα
απφ εθείλε ηεο ελαέξηαο απνθάιπςεο ηπηάκελσλ ζηφρσλ (400-600 nm) θαη παξάιιεια δηεμάγεη
ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε (tracking) κεγάινπ αξηζκνχ ελαέξησλ ζηφρσλ θαη κηθξφηεξσλ
ζηφρσλ επηθαλείαο θαη πεγψλ αθηηλνβνιίαο.

107

Aiming high: Turkey's aerospace ambitions make progress, IHS Jane‘s Defence Weekly, 2017,
http://www.janes.com/images/assets/479/69479/Aiming_high_Turkeys_aerospace_ambitions_make_progress.pdf
108
Σν θφζηνο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ ακεξηθαληθή Boeing ππεξβαίλεη ηα 1,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Η παξάδνζε
ησλ δηαζθεπαζκέλσλ αεξνζθαθψλ 737-700 επξφθεηην λα γίλεη ην 2008, φκσο θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά θαη ηέζεθε
ζε ππεξεζία ηνλ Φεβξνπάξην 2014, κε ην ηειεπηαίν αεξνζθάθνο λα παξαδίδεηαη ζην ηέινο ηνπ 2016.
109
http://www.defensenews.com/story/defense/air-space/isr/2015/12/09/boeing-delivers-lastaewc-aircraft-turkey/77031152/.

26

Σα ακεξηθαληθά AWACS 737-700, πνπ κεηαζθεπάζηεθαλ απφ ηε Boeing εηδηθά γηα ηελ
Σνπξθία, δηαζέηνπλ δνξπθνξηθέο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο (SATCOM). Γεδνκέλνπ φηη ζηε
κεηαζθεπή ησλ αεξνζθαθψλ AEW&C ζπκκεηείραλ ηνπξθηθέο εηαηξείεο πνπ εξγάζηεθαλ σο
ππεξγνιάβνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη νη Havelsan, Tusas
Turkish Aerospace Industries, Aselsan, δελ ζεσξείηαη πηζαλφ λα κελ δηαζέηνπλ ζήκεξα ή ζην
κέιινλ δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ηνπξθηθά AEW&C ζα κπνξνχλ λα
επηρεηξνχλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο φπνπ δελ ρξεηάδνληαη λα έρνπλ επηθνηλσλία κε ζηαζκνχο
εδάθνπο, αθνχ ηα δεδνκέλα ζα κεηαθέξνληαη κέζσ δνξπθφξνπ.
Η ιεηηνπξγία ζην κέιινλ θαζαξά ζηξαηησηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δνξπθφξσλ MAHU
κφλν γηα ηε ρξήζε ησλ ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ΣΔΓ) θαη νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο
αλάκεζα ζε δνξπθφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο, επεθηείλεη ζεκαληηθά ηηο
παξαπάλσ δπλαηφηεηεο. πλεπψο, νη ΣΔΓ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εζληθέο δνξπθνξηθέο
επηθνηλσλίεο ηνπο, απνθηνχλ κνλαδηθέο επηρεηξεζηαθέο ηθαλφηεηεο, αθνχ επεθηείλνπλ πνιχ ην
ρψξν δξάζεο ηνπο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην ρξφλν δξάζεο ηνπο θαη εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζηελ
παληφο θαηξνχ θαη θσηφο ηειεπηθνηλσληαθή ππνζηήξημε ησλ ηαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπο.

5.2 Έγθαηξε Πξνεηδνπνίεζε - ρεδίαζε Δπηρεηξήζεσλ - ηνρνπνίεζε
Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε παλνξακηθή ζέαζε ηνπ Γηαζηήκαηνο είλαη πνιιέο θαη
αθνξνχλ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ζε φια ηα ζηάδηα κηαο θαηάζηαζεο: απφ ηελ εηξεληθή πεξίνδν,
ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ηνπ πνιέκνπ, έσο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο. Απφ ηε
ζρεδίαζε θαη ηε ζηνρνπνίεζε, κέρξη ηελ απνηίκεζε δεκηψλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπκθσληψλ.
ηξαηησηηθνί αλαιπηέο ζπκθσλνχλ φηη "μέξνληαο ηη θάλεη ν αληίπαινο" θαη απνθεχγεηο
αηθληδηαζκνχο θαη επηηξέπεηαη ε βέιηηζηε αλάπηπμε ησλ θίιησλ δπλάκεσλ. Απηφ είλαη έλαο
απνηειεζκαηηθφο "πνιιαπιαζηαζηήο ηζρύνο". Αλάκεζα ζηνπο θπξηφηεξνπο ζθνπνχο ησλ
δνξπθφξσλ παξαηήξεζεο γεο φπσο νη Göktürk, είλαη ε δηαπίζησζε ζηξαηησηηθψλ πξνεηνηκαζηψλ
θάπνηνπ αληηπάινπ θαη εηδηθφηεξα ε παξνρή ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο
γηα ηπρφλ επίζεζε. Η ζηξαηεγηθή πξνεηδνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηηο ελδείμεηο πξνεηνηκαζίαο κηαο
επίζεζεο, ελψ ε ηαθηηθή αλαθέξεηαη ζε επηθείκελε επίζεζε. Οη εηθφλεο απφ αλαγλσξηζηηθνχο
δνξπθφξνπο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κεηαζηάζκεπζε αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ απφ ηηο
βάζεηο ηνπο, ηελ αλαρψξεζε πινίσλ θαη ππνβξπρίσλ απφ ηνπο ιηκέλεο ηνπο θαζψο θαη γηα ηηο
γεληθφηεξεο κεηαθηλήζεηο ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θιαζζηθέο ελδείμεηο
επίζεζεο.
Με ηελ ηαθηηθή ιήςε θαη αλάιπζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ, πνπ επηηξέπνπλ νη δπν
δνξπθφξνη Göktürk ζε εκεξήζηα βάζε, είλαη εχθνιε ε παξαθνινχζεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ε
αλίρλεπζε ησλ κεηαβνιψλ αιιά θαη ηεο ηαθηηθήο πνπ αθνινπζεί θάπνηα ρψξα ζηηο αζθήζεηο ηεο,
γεγνλφο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη δνξπθφξνη αλαγλψξηζεο
απνηεινχλ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ απαξαίηεησλ επηρεηξεζηαθψλ
ζρεδίσλ, ηδίσο γηα πεξηνρέο πνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε απφ άιιν κέζν.
Οη αλαγλσξηζηηθνί δνξπθφξνη απνηεινχλ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ
ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηαθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελδηαθέξνληνο ηνπ αληηπάινπ θαζψο θαη γηα ηα
ακπληηθά κέζα πνπ ηηο πξνζηαηεχνπλ. Έηζη είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ
ζηφρσλ. Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα θξάηε πνπ πξφθεηηαη λα πξνζβάιινπλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπ αληηπάινπ ηνπο κε ππξαχινπο. Οη εηθφλεο απφ αλαγλσξηζηηθνχο δνξπθφξνπο
επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ αληηπάινπ, κε ζθνπφ λα εληνπηζζνχλ νη θξίζηκνη
θφκβνη110 (ζηαζκνί παξαγσγήο ξεχκαηνο, δηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ, αεξνδξφκηα, γέθπξεο,

110

Η ηδέα ησλ "θξίζηκσλ θφκβσλ" είλαη αληίζηνηρε κε ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Βιάβεο
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θέληξα Διέγρνπ-Γηνίθεζεο θαη Σειεπηθνηλσληψλ) πνπ ζπγθξνηνχλ απηή ηε δνκή, πξνθεηκέλνπ
λα βξεζεί ν πξνζθνξφηεξνο ηξφπνο θαηαζηξνθήο ηνπο.
Η γλψζε γηα ηε ζέζε θαη ην είδνο ελφο ζηφρνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ππάξρνπζα αεξάκπλα
ηεο πεξηνρήο ηνπ αληηπάινπ, επηδξά ζηνλ νξζφηεξν ζρεδηαζκφ ησλ επηζεηηθψλ απνζηνιψλ.
Δηδηθφηεξα επηηξέπεη λα δηακνξθσζεί ζαθήο εηθφλα γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, γεγνλφο
πνπ βνεζά ζηελ θαηαιιειφηεξε επηινγή ηνπ νπιηζκνχ ησλ αεξνζθαθψλ πνπ ζα πξνζβάιινπλ
έλα ζηφρν γηα ην βέιηηζην απνηέιεζκα πξνζβνιήο. ηελ ζπλέρεηα ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά
θάζε ζηφρνπ ηαηξηάδνπλ κε ηελ θαηαζηξνθηθφηεηα θάζε φπινπ, ψζηε λα εμαθξηβσζεί ν
αξηζκφο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ θαηαζηξέςνπλ.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηειεί ε πάγηα επηινγή επέλδπζεο θαη ζε θηλεηνχο ζηαζκνχο
ιήςεο εηθφλσλ Göktürk. ηφρνο (πέξαλ απφ ηελ επαχμεζε ηεο επηβησζηκφηεηαο ηνπο πνπ
πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζην φιν ζχζηεκα), είλαη θαη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ιήςεο εηθφλσλ νπνπδήπνηε. Απηφ δείρλεη ηελ ηνπξθηθή έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηελ
ππνζηήξημε ηαθηηθψλ δηνηθεηψλ ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ. ηνλ ίδην ζηφρν ζηνρεχεη θαη ε
έξεπλα ζε ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα εθηφμεπζεο δνξπθφξσλ, απφ θαηάιιειν αεξνζθάθνο ή
απφ πισηέο βάζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επηρεηξεζηαθά ζε θξίζε ή πφιεκν.
Σέινο ν Göktürk -1, δεδνκέλσλ ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη κε ηνπο γαιιηθνχο
δνξπθφξνπο Pleiades, εηθάδεηαη φηη ζα έρεη νκνίσο ηθαλφηεηα παξαγσγήο πςειήο πηζηφηεηαο
θαη αθξίβεηαο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ εδαθηθνχ αλάγιπθνπ (3D). Σέηνηα γεσρσξηθά
δεδνκέλα απνηεινχλ απφ κφλα ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ηζρχνο αθνχ επηηξέπνπλ ζηνπο
ππξαχινπο cruise λα πξνζεγγίδνπλ κε αζθάιεηα ην ζηφρν ηνπο αθελφο θαη λα ηνλ
πξνζβάιινπλ κε πςειή αθξίβεηα ζπληεηαγκέλσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί απηφο ν
ηξφπνο.111

5.3 Δληνπηζκφο ζέζεο, Πινήγεζε, πγρξνληζκφο θαη Αθξίβεηα ηφρεπζεο.
Όπσο ην Γηαδίθηπν, ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ ζέζεο θαη πινήγεζεο είλαη
απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο παγθφζκηαο πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο, ε νπνία έρεη εθαξκνγή πιένλ
ζηα πάληα: απφ θηλεηά ηειέθσλα θαη ξνιφγηα ρεηξφο έσο ηα αεξνπιάλα, ηα νρήκαηα θαη ηνπο
ππξαχινπο. Οη αθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη δνξπθφξνη GPS, θάησ απφ φιεο ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, λχθηα ή εκέξα, θάλνπλ ηα ζηνηρεία απηά κνλαδηθά γηα επηρεηξήζεηο πνπ
απαηηνχλ ηέιεην ζπγρξνληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, επηηξέπεη ηελ αεξνλαπηηιία ζε πεξηνρέο πνπ
δελ θαιχπηνληαη απφ ξαδηνβνεζήκαηα εδάθνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ξαδηνλαπηηιηαθά
βνεζήκαηα, ηελ απνγείσζε θαη ηελ πξνζγείσζε ησλ ηπηάκελσλ κέζσλ κε ζπλζήθεο κεδεληθήο
νξαηφηεηαο, ή ζε καρεηηθά αεξνπιάλα λα ζπλαληνχλ ζηνλ αέξα αεξνζθάθε αλεθνδηαζκνχ112
θαη έρεη βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα πξνζβνιψλ ησλ βνκβαξδηζηηθψλ αεξνζθαθψλ. Σα ζπζηήκαηα
GPS παξέρνπλ κεγάιε αθξίβεηα θαηά ηε θαζνδήγεζε ππξαχισλ ηφζν ζηελ αξρηθή θάζε ηεο
λαπηηιίαο απηνχ πξνο ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, φζν θαη ζηελ ηειηθή θάζε πξνζβνιήο ηνπ
επηζπκεηνχ ζηφρνπ, κε πςειή αθξίβεηα.
Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεθηψλ GPS πάλσ ζε
ππξαχινπο cruise. Με ηελ βνήζεηα ηνπ GPS νη πχξαπινη cruise έρνπλ απνθηήζεη αθξίβεηα
πξνζβνιήο ηνπ ζηφρνπ ηνπο, ηεο ηάμεο ησλ 2-3 κέηξσλ απφ απνζηάζεηο 2.500 - 3.000
ρηιηνκέηξσλ. Οπνηαδήπνηε ρψξα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη έλα απιφ αεξνζθάθνο, κπνξεί θαη
λα θαηαζθεπάζεη έλα πχξαπιν cruise. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηελ Σνπξθία, φρη κφλν ιφγσ
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GPS System, ζει. 9-3.
112

28

ηεο εκπεηξίαο πνπ ήδε έρεη απνθηήζεη ζηελ παξαγσγή αεξνζθαθψλ, αιιά θαη επεηδή, δηαζέηεη
ήδε πξφγξακκα παξαγσγήο-ηξνπνπνίεζεο ππξαχισλ.
Η Σνπξθία αλαπηχζζεη έλα πχξαπιν Cruise πνπ νλνκάδεηαη SOM κε αξρηθή εκβέιεηα ηεο
ηάμεο ησλ 200 ρικ. Σέηνηνη πχξαπινη θαηεπζχλνληαη ζην ζηφρν κέζσ θαζνδήγεζεο ηνπ
δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο GPS/INS (Inertial Navigation System) κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα
παξαθνινχζεζεο εδαθηθνχ αλάγιπθνπ Tercom (Terrain Contour Matching) γηα απνθπγή
αληηαεξνπνξηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζπγθξίλεηαη κε ηνπο ράξηεο πνπ έρεη ζηε κλήκε ηνπ.113 Σν
Tercom δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πχξαπιν λα ίπηαηαη ζε χςνο 20κ πάλσ απφ ηελ ζάιαζζα, 50κ
πάλσ απφ ειαθξά ππεξπςσκέλν έδαθνο (ινθίζθνη), θαη 100κ πάλσ απφ νξεηλνχο φγθνπο.114
Απηφ εμεγεί θαη ην φλνκα θξνπαδηέξα. Απηή ε δπλαηφηεηα θάλεη δπζθνιφηεξε ηελ απνθάιπςε
ησλ ππξαχισλ απφ ηα επίγεηα RADAR. Σα καρεηηθά αεξνζθάθε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πιένλ λα
εθηνμεχζνπλ ηνπο ππξαχινπο απηνχο, πξνο ηνλ ζηφρν, απφ κεγάιε απφζηαζε κε κεγάιν πνζνζηφ
επηηπρίαο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ επηβίσζε απηψλ, κηαο θαη δελ ρξεηάδνληαη λα
εηζέιζνπλ ζε ερζξηθή πεξηνρή.
Απφ ην 2012, ν θαζεγεηήο Yücel AltınbaĢak, επηθεθαιήο ηνπ TÜBĠTAK έρεη δειψζεη φηη
ην Κέληξν ηνπ έρεη ήδε παξάμεη θαη παξαδψζεη έλαλ πχξαπιν εκβέιεηαο 500 ρηιηνκέηξσλ ζηνλ
ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαη πξφζζεζε φηη ν πχξαπινο έδεημε απιή απφθιηζε πέληε κέηξσλ απφ ηνλ
ζηφρν ηνπ ζηηο δνθηκέο πεδίνπ.115 Η Σνπξθία ζέιεη λα επεθηείλεη ηελ εκβέιεηα απηνχ ηνπ
ππξαχινπ ζε 600 ρηιηφκεηξα θαη λα πξνζαξκφζεη ηνπο ππξαχινπο απηνχο, ζην κέιινλ, ζην
καρεηηθφ F-35. ε επφκελε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην TÜBĠTAK ζα δνθηκάζεη πξψηα ηνλ
πχξαπιν ησλ 1.500 ρηιηνκέηξσλ, πξνηνχ θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ησλ 2.500 ρηιηνκέηξσλ.116
Οκνίσο ε ίδηα ρξήζε δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ζέζεο θαη πινήγεζεο,
επηηξέπνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ αεξνκεηαθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο JDAM (Joint
Direct Attack Munition) γηα αθξηβείο βνκβαξδηζκνχο κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ειάρηζηεο
απαηηνχκελεο απφζηαζεο άθεζεο / εμαπφιπζήο ηνπο πξνο ην ζηφρν. Οη ΗΠΑ ην 2015 ελέθξηλαλ
αίηεκα ηεο Σνπξθίαο γηα ηθαλφ αξηζκφ ηέηνησλ ζπζηεκάησλ.117 Σν JDAM ηππηθά είλαη έλα
νπξαίν θαζνδήγεζεο βφκβαο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε κηα ζεηξά βνκβψλ βαξχηεηαο (ελδεηθηηθά
Mk-82, Mk-84, BLU 109), κεηαηξέπνληάο ηηο ζε ―έμππλεο‖ βφκβεο. Απφ ηερληθήο πιεπξάο ην
JDAM είλαη ζπλδπαζκφο GPS θαη IMU (Inertial Measurement Unit - κνξθή INS κηθξνχ
θφζηνπο) πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Σν GPS δηνξζψλεη ζπλερψο ηηο απνθιίζεηο ηνπ IMU,
επηηπγράλνληαο αθξίβεηα πνπ πξνζεγγίδεη ηα 5 κέηξα.118 Με ηέηνηεο αθξίβεηεο κπνξνχλ λα
επηθέξνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνλ αληίπαιν (ρσξίο νη πχξαπινη λα δηαζέηνπλ κέζα καδηθήο
θαηαζηξνθήο), ρσξίο θαλ λα έιζνπλ ζε επαθή καδί ηνπ. Σα φπια θαζνδήγεζεο κε ηε βνήζεηα
GPS πξνζθέξνπλ θηελή, απηφλνκε ιεηηνπξγία κεηά ηελ άθεζε θαη ηθαλφηεηα δξάζεο ππφ φιεο
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
πλεπψο ε ρξήζε δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ζέζεο θαη πινήγεζεο φπσο ην
GPS, εζληθψλ ζπζηεκάησλ δηαθνξηθνχ εληνπηζκνχ ή κειινληηθά ηνπ εζληθνχ BKZS ζε
ππξαχινπο cruise - JDAM, πξνζδίδνπλ ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο ζηηο ηνπξθηθέο Έλνπιεο
113
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Γπλάκεηο.119 Σν πνζνζηφ αμηνπηζηίαο θαη ε αθξίβεηα ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
GPS, ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκίαο δπλάκεσλ ζε πεξίνδν θξίζεσλ. πγθεθξηκέλα
απαηηείηαη κηθξφηεξνο αξηζκφο αεξνζθαθψλ θαη νπιηζκνχ γηα ηελ επηηπρή πξνζβνιή ζηφρσλ πνπ
έρνπλ αλαηεζεί. Με βάζε ηα αλσηέξσ ζπλδπαζκφο “αύμεζε αθξίβεηαο - αύμεζε απαηηνύκελεο
απόζηαζεο άθεζεο”, επηθέξεη αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο απνζηνιψλ κε ειαρηζηνπνίεζε
θηλδχλνπ γηα ηα πιεξψκαηα.
Χζηφζν, ε δπλαηφηεηα απηή, κπνξεί λα έρεη θαη παξελέξγεηεο. ε κηα θξίζε πνπ
θηλδπλεχεη λα επεθηαζεί επηθίλδπλα, νη ιήπηεο απνθάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα
θαηαιήμνπλ ζε ψξηκε θαη αβίαζηε ιήςε απνθάζεσλ, πξέπεη λα αηζζάλνληαη βέβαηνη φηη νη
ίδηεο δπλάκεηο (πρ ηα πινία ζηα ιηκάληα ή ηα αεξνπιάλα ζηα αεξνδξφκηα) είλαη αζθαιείο θαη
δελ θηλδπλεχνπλ απφ κία αηθληδηαζηηθή επίζεζε ηελ νπνία δελ ζα κπνξέζνπλ έγθαηξα λα
δηαγλψζνπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αληίπαινο δηαζέηεη ππξαχινπο cruise πνπ είλαη
εθνδηαζκέλνη κε ζχζηεκα πινήγεζεο GPS, ηφηε δχλαηαη λα αλαπηπρζεί ην ζχλδξνκν ηνπ "use
them or lose them", δειαδή λα απνθαζίζεη θάπνηνο πξψηνο έλα πιήγκα, αληί λα πεξηκέλεη φηη
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ν αληίπαινο κπνξεί αηθληδηαζηηθά λα θαηαζηξέςεη ηηο δπλάκεηο ηνπ.

6. Αληί Δπηιφγνπ
Σν 2003, ε αλάιπζε ησλ ηνπξθηθψλ δηαζηεκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είρε θαηαιήμεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη «ε Τνπξθία έρεη ήδε ραξάμεη, πξν πνιινύ, ηελ δηθή ηεο "Εζληθή Δηαζηεκηθή
Σηξαηεγηθή", πνπ πινπνηείηαη κε έλα καθξόπλνν θαη πνιπδάπαλν δηαζηεκηθό πξόγξακκα, πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε εηδηθόηεξσλ δηαζηάζεσλ (πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ,
ζηξαηησηηθώλ θιπ) ηεο ηνπξθηθήο αζθάιεηαο». 120
Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην αλσηέξσ ζπκπέξαζκα εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Η Σνπξθία
δηαζέηεη κηα καθξνπξφζεζκε θαη νινθιεξσκέλε Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο ηελ νπνία ηελ πινπνηεί
δηαρξνληθά κε ζηαδηαθά, ζπλεπή βήκαηα. Σφηε ε Σνπξθία δηέζεηε ηξεηο δνξπθφξνπο, ζήκεξα έμη.
Η ζρεδίαζε απηή, αλ θαη μεθίλεζε απφ ηε βαζηθή ηξηάδα εθαξκνγψλ ζηνπο ηνκείο
ηειεπηθνηλσληψλ, παξαηήξεζεο γεο θαη εληνπηζκνχ ζέζεο – πινήγεζεο, ζρεδηάδεηαη λα
επεθηαζεί ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Γηαζηήκαηνο, επεξεαδφκελε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ησλ ηξηψλ κεγάισλ παγθνζκίσλ δηαζηεκηθψλ δπλάκεσλ, ησλ ΗΠΑ, ηεο
Ρσζίαο θαη ηεο Κίλαο.
Η παξνχζα επηθαηξνπνηεκέλε αλάιπζε θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηελ
θαηαλφεζε ηεο ηνπξθηθήο Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο θαζψο αλαδεηθλχεη ηα πέληε, θαηά ηε θξίζε
καο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο:
α. Σελ επηδίσμε γηα παξνπζία ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ηνπ Γηαζηήκαηνο,
β. Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη άκπλαο,
γ. Σελ αλάδεημε κίαο ελαξκνληζκέλεο εζληθήο πξνζέγγηζεο,
δ. Σελ ηάζε γηα απηνλνκία κέζσ εγρψξηαο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο δνξπθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη
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ε. Απνηειεί κηα θπβεξλεηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ ππαθνχεη ζε κηα δηαρξνληθή Τςειή
ηξαηεγηθή.

6.1 Η επηδίσμε γηα παξνπζία ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ηνπ Γηαζηήκαηνο.
Σν πξψην ινηπφλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε επηδίσμε γηα παξνπζία ζε φιεο ηηο
εηδηθφηεξεο ζεκαηηθέο ηνπ Γηαζηήκαηνο, αθφκα θαη ζηηο ηερλνινγηθά πην πξνεγκέλεο θαη
δηαβαζκηζκέλεο (φπσο ε ππνθινπή ζεκάησλ θαη ε έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε απφ ην Γηάζηεκα).
Έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα είλαη φηη αλεμάξηεηα ηνπ πνηνο είλαη ν θνξέαο θαζνξηζκνχ ηεο
Πνιηηηθήο Γηαζηήκαηνο (ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηελ επζχλε ηελ είρε ην Τπνπξγείν Άκπλαο),
θαη εάλ απηή είλαη δεκνζηεπκέλε ζην ζχλνιφ ηεο σο έλα δεκφζην έγγξαθν, απηή πινπνηείηαη.
Τινπνηείηαη κε έλα καθξφπλνν θαη πνιπδάπαλν Πξφγξακκα Γηαζηήκαηνο, πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ησλ ηνπξθηθψλ επηδηψμεσλ. Η
πινπνίεζε απηή, έζησ θαη αλ δελ θαηαθέξεη λα ηεξήζεη ην αξρηθφ ηεο ζηφρν γηα ηελ εθηφμεπζε
10 δνξπθφξσλ έσο ην 2023, ππήξμε ζπλεπήο θαη δελ επεξεάζηεθε νπζηαζηηθά απφ ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2000.
ηε πνξεία απηή έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνπο ηξείο δπλαηνχο ηξφπνπο εθκεηάιιεπζεο
ησλ Γηαζηεκηθψλ δπλαηνηήησλ: πξφζβαζε ζε εκπνξηθά ζπζηήκαηα, αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ άιιεο πην πξνεγκέλεο ρψξεο θαη απφθηεζε εζληθψλ ζπζηεκάησλ, κε
ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ηνπο ή κε. Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηε ζεκαληηθή κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο (πρ απφ ζεκαληηθέο ρψξεο φπσο ε Γαιιία, Ιηαιία θαη Ιαπσλία) πνπ
δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ γηα ηελ αλάπηπμε εζληθψλ ζπζηεκάησλ κε ακηγή ζηξαηησηηθή
ρξήζε. Η πεξίπησζε ηεο θξίζεο κε ην Ιζξαήι γηα ην εάλ ζα κπνξεί ν ππεξπςειήο αλάιπζεο
Göktürk -1 λα επηηεξεί θαη ηελ επηθξάηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ε επαθφινπζε ζηξνθή πξνο ηελ
Ιηαιία θαη Γαιιία,121 θαζψο θαη ε λέα επηδίσμε γηα επαλδξσκέλεο πηήζεηο ζην Γηάζηεκα, δείρλεη
φηη ε Πνιηηηθή απηή αμηνινγείηαη θαη ηξνπνπνηείηαη φπνπ ππάξρεη αλάγθε.

6.2 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη άκπλαο
Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο: είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην λα εμππεξεηήζεη θπξίσο
αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο άκπλαο. Αλ θαη ν αξρηθφο
ζηφρνο ήηαλ ακηγψο πνιηηηθφο, ζηε ζπλέρεηα ην Πξφγξακκα Γηαζηήκαηνο ζρεδηάζηεθε θαη
δηακνξθψζεθε βαζηδφκελν ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπξθηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ – εηδηθά ηεο
Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο.
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Η ζπλεξγαζία κε Γαιιία θαη Ιηαιία επεθηείλεηαη θαη ζε άιια ακπληηθά ζέκαηα, φπσο ηεο αληηππξαπιηθήο
άκπλαο. Turkey, France and Italy to strengthen cooperation on missile defense: sources, Reuters, November 8,
2017, https://www.reuters.com/article/us-turkey-defence/turkey-france-and-italy-to-strengthen-cooperation-onmissile-defense-sources-idUSKBN1D829I. Turkey awards missile system study to Franco-Italian group, Turkish
firms, DailyMail, 5 January 2018 http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-5239081/Turkey-awardsmissile-study-Franco-Italian-group-Turkish-firms.html#ixzz53OVXqjj3. Σν χςνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ αξρηθά
είρε ζπκθσλεζεί κε ηελ Κίλα ην 2013, εθηηκάηαη ζηα $3.4 δηο. Οκνίσο ε Σνπξθία έρεη ππνγξάςεη ζηηο 8
Ννεκβξίνπ 2017 επηζηνιή πξνζέζεσλ κε ηελ Ιζπαλία, ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
ακπληηθήο βηνκεραλίαο. http://aa.com.tr/en/europe/ankara-madrid-sign-agreement-on-defense-cooperation/960382.
Γαιιία, Ιηαιία θαη Ιζπαλία είλαη νη θπξηφηεξεο δπλάκεηο ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαζηήκαηνο ζηελ Δπξψπε.
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Γελ ζεσξείηαη ηπραία ε πξψηε επέλδπζε ζην πξφγξακκα Türksat, αθνχ νη
ηειεπηθνηλσλίεο ζεσξνχληαη ηεξαξρηθά σο ε ζεκαληηθφηεξε επηρεηξεζηαθή απαίηεζε.122 Ήδε ην
ηνπξθηθφ Πξφγξακκα Γηαζηήκαηνο, ζηηο θχξηεο επηινγέο ηνπ είλαη επηρεηξεζηαθφ θαη πξνζδίδεη
απνδνηηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ηθαλφηεηεο, ηδίσο ζηελ ππνζηήξημε ησλ ηαθηηθψλ
Γηνηθεηψλ ζην ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ απνθαιχπηνπλ ελδεηθηηθά νη πξνβιέςεηο γηα
θηλεηνχο ζηαζκνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο εηθφλσλ, ηα θνξεηά ηεξκαηηθά VSAT, νη
θηλεηέο εμέδξεο εθηφμεπζεο, νη ελδνεπηθνηλσλίεο δνξπθφξσλ θαη ε ζρεδίαζε γηα ζκήλε
κηθξνδνξπθφξσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ κηα πεξηνρή πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα.
Αλεμάξηεηα απφ ηηο άκεζεο ρξήζεηο ηνπο, νη δνξπθνξηθέο ηερλνινγίεο είλαη θπξίσο
πνιιαπιαζηαζηέο ηζρχνο, δειαδή ε ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα ηδσζεί ζε ζρέζε θαη κε άιια
ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλεξγαζία UAV κε ηνπο Türksat γηα απνζηνιέο “πέξα από ηνλ
νξίδνληα‖, ή ε ρξήζε δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ ζέζεο θαη πινήγεζεο, γηα αθξηβή
ζηηγκηαίν πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο πκέηεξσλ δπλάκεσλ θαη αληηπάισλ ζηφρσλ, έρεη πνιιαπιέο
θαη θαζνξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειιεληθή αζθάιεηα.

6.3 Η αλάδεημε κίαο ελαξκνληζκέλεο εζληθήο πξνζέγγηζεο.
Σξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη αλαδεηθλχεη κηα ελαξκνληζκέλε εζληθή πξνζέγγηζε.
Σν γεγνλφο φηη θαη ζηελ απφθαζε ηνπ 2001 θαη ζην λνκνζρέδην ηνπ 2017 ν θεληξηθφο θνξέαο
ηίζεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, δείρλεη ηε ζπνπδαηφηεηα κε ηελ νπνία
αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα. Σν γεγνλφο απηφ, αλεμάξηεηα ηνπ πνηνο είλαη ν θεληξηθφο θνξέαο
ζηελ Σνπξθία, έρεη ζπκβάιιεη λα θαζηεξσζεί κηα θαηάιιειε αληίιεςε, κηα θνηλή θνπιηνχξα πνπ
επηηξέπεη θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο, ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ, ησλ
εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη ηεο εγρψξηαο αιιά θαη δηεζλνχο
αεξνδηαζηεκηθήο βηνκεραλίαο.
Η αληίιεςε απηή δίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ
αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ θαη ζπλεπψο επελδχεη ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζηελ θαηάιιειε
αμηνπνίεζε ηνπο. Αλαθνξέο απφ αλνηθηέο πεγέο ππνζηεξίδνπλ φηη πεξίπνπ 500-600 άηνκα
εξγάδνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαζηήκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ 150 είλαη κεραληθνί. Ο παξαπάλσ
αξηζκφο ζεσξείηαη κηθξφο, αιιά εθφζνλ ηζρχεη, ηα απνηειέζκαηα θξίλνληαη σο εληππσζηαθά.
Άιινη φκσο ζεσξνχλ φηη εάλ δελ ππήξραλ αληαγσληζκνί κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηα
απνηειέζκαηα ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξα.123 Δλδεηθηηθά ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηνπ
TÜBĠTAK Lokman Kuzu, ζεσξεί φηη ε Σνπξθία, ιφγσ ησλ δηαθνξψλ απηψλ, έρεη κείλεη
δεθαεηίεο πίζσ ζην δηαζηεκηθφ ηνκέα.124
Σέινο, πέξαλ απφ ηε δεκηνπξγία θνηλήο θνπιηνχξαο, απνηειεί θπβεξλεηηθή επηινγή θαη ε
ππνζηήξημε ηεο πξφζβαζεο ηεο ηνπξθηθήο αεξνδηαζηεκηθήο βηνκεραλίαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά,
ε ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Γηαζηήκαηνο θαη ε ελίζρπζε ηεο
αληίιεςεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζην δηάζηεκα, ηδίσο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε εμάξηεζεο
ηεο Σνπξθίαο ζε ηερλνινγίεο Γηαζηήκαηνο θαίξηαο ζεκαζίαο.
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Alexandros Kolovos, Enabling SATCOMS in the EU Space Programme: Setting the CSDP Priorities Straight,
The European Space Policy Institute (ESPI), ESPI Perspectives 75, February 3, 2016,
http://www.espi.or.at/images/stories/dokumente/Perspectives/ESPI_Perspectives_75.pdf
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Gülin Dede, Mehmet Akçay, Technology foresight in practice: Α proposal for Turkish space vision, Space
Policy, (2015).
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6.4 Η ηάζε γηα απηνλνκία κέζσ εγρψξηαο ζρεδίαζεο θαη παξαγσγήο δνξπθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ.
Σέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε απηνλνκία γηα εγρψξηα ζρεδίαζε θαη παξαγσγή
δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ είρε ήδε γίλεη θαλεξφ απφ ην πξφγξακκα ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ δνξπθφξσλ Türksat, επηζεκνπνηήζεθε φκσο θαη γηα ην ηνκέα ηεο
παξαηήξεζεο ηεο γεο, ζην ζπκβφιαην Göktürk πνπ ππεγξάθε ην 2009 κε ηελ ηηαιηθή Telespazio.
Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαζθεπήο δνξπθφξσλ ζηελ
Σνπξθία. Οη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο, δελ επηζπκνχλ λα βαζίδνληαη ζε δνξπθνξηθή
ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ μέλεο ρψξεο.
Η απηνλνκία είλαη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεγάισλ δηαζηεκηθψλ δπλάκεσλ,
πνπ ηηο μερσξίδεη απφ ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ απιά δνξπθνξηθέο ηθαλφηεηεο. Άιια θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο πξφζβαζεο ζην δηάζηεκα κέζσ ηθαλνηήησλ
εθηφμεπζεο, ε βηνκεραλία πνπ θαηαζθεπάδεη ηνπο δνξπθφξνπο θιπ. Γελ κπνξεί βέβαηα λα
παξαβιεθζεί φηη ε πιήξεο απηνλνκία (εηδηθά ζηνλ δχζθνιν δηαζηεκηθφ ηνκέα) είλαη κηα
δπλαηφηεηα πνπ κφλν ειάρηζηεο ρψξεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ.
Πέξαλ ηνπ εζληθνχ γνήηξνπ, ε θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ
πξνγξακκάησλ (ελδεηθηηθά Göktürk -1), νη λέεο γεσζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη νη πηζαλέο
ειιείςεηο εθνδηαζκνχ ζην κέιινλ ιφγσ ησλ πξψησλ, νδήγεζαλ ζηελ πνιηηηθή επηινγή λα
επηηαρπλζεί ε αλάπηπμε εγρψξηαο παξαγσγήο δνξπθνξηθνχ εμνπιηζκνχ ζηε ρψξα, θάηη πνπ
ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφ επίηεπγκα θαη ην νπνίν κπνξεί ζην κέιινλ λα εμαιείςεη ηε δηεζλή
εμάξηεζε. Πξνθαλψο απηφ εληζρχεη ηδηαίηεξα ηηο ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα αζθάιεηαο θαη άκπλαο.
Η ζρεδίαζε γηα ην κέιινλ πνπ πεξηιακβάλεη εγρψξηα θαηαζθεπή δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ είηε
ζην ζχλνιφ ηνπο είηε ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπο (ελδεηθηηθά εληνπηζκνχ ζέζεο θαη πινήγεζεο ή
δνξπθφξσλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο), επηβεβαηψλνπλ ηελ ηάζε απηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ,
αλαθέξεηαη φηη ε Σνπξθία πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη έλα πνζφ ηεο ηάμεο ηνπ $1 δηο,125 πνπ θαηά ηε
θξίζε καο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ.
Η επηδίσμε απηή ζθνπεχεη πέξαλ ηεο αζθάιεηαο θαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε. Καηά ηε
δηάξθεηα ζπδήηεζεο ζε θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ζηηο 2 Μαξηίνπ 2017, ν ππνπξγφο
Μεηαθνξψλ, Ναπηηιίαο θαη Δπηθνηλσληψλ Ahmet Arslan δήισζε φηη ε Σνπξθία δελ ζα γίλεη κηα
ρψξα πνπ παξάγεη θαη εθηνμεχεη δνξπθφξνπο κφλν, αιιά ζα εμάγεη επίζεο ηερλνινγία. Γηα
παξάδεηγκα, ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληψλ ελζσκαηψζεθαλ σο
κέξνο ησλ κεγαιχηεξσλ πνιηηηθψλ νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο, φπσο ε κεηάπησζε ηεο Σνπξθίαο
απφ ρψξα εηζαγσγψλ ζε ρψξα παξαγσγήο εμαγψγηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. πλεπψο
θχξηνο λένο θαηεπζπληήξηνο άμνλαο ηεο ηνπξθηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
Γηαζηήκαηνο είλαη ε κεηαηξνπή απφ πειάηε έηνηκσλ πξντφλησλ ζε θαηαζθεπαζηή θαη εμαγσγφ.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε παξνχζα θάζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα εθκεηάιιεπζεο
ηνπ ηνπξθηθνχ Πξνγξάκκαηνο Γηαζηήκαηνο έρεη ππνζηεί ηηο επηπηψζεηο ηεο απφπεηξαο
πξαμηθνπήκαηνο ηνπ Ινπιίνπ 2016. Πνιιά εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε αμησκαηηθψλ, κεραληθψλ θαη
εκπεηξνγλσκφλσλ, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο ζέζεηο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο
πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηνπξθηθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία θαη απηφ αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηε
ιεηηνπξγία αξθεηψλ πξνγξακκάησλ.
Δπηπιένλ ε αλάπηπμε ππνδνκήο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πεξηνξίζηεθε, κηαο θαη ε
ηνπξθηθή ρνιή Ιθάξσλ έθιεηζε (κεηαηξάπεθε ζε ηξαηησηηθφ Παλεπηζηήκην καδί κε ηηο
παξαγσγηθέο ζρνιέο ησλ άιισλ θιάδσλ). Μαδί κε απηή έθιεηζε θαη ην Ιλζηηηνχην
Αεξνλαππεγηθήο θαη Γηαζηεκηθψλ Σερλνινγηψλ (HUTEN), ην νπνίν ήηαλ ην κφλν εγρψξην
ζεζκηθφ φξγαλν πνπ πξνζέθεξε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο δηαζηεκηθέο επηζηήκεο, (ρσξίο
βέβαηα λα απνθιείεηαη ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζην κέιινλ).
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Metin Gurcan, Will Turkey finally launch space agency? The Pulse of the Middle East, Turkey Pulse,
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Παξά ηηο αλσηέξσ πξφζθαηξεο, θαηά ηελ άπνςε καο δπζθνιίεο, ε θξίζε καο είλαη φηη ην
ηνπξθηθφ Πξφγξακκα Γηαζηήκαηνο ζα ζπλερίζεη λα πινπνηείηαη, ζηηο βαζηθέο ηνπ επηινγέο
ηνπιάρηζηνλ, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα ππάξμεη. Σν παξειζφλ δείρλεη
φηη είηε απνθάζηδε ην Τπνπξγείν Άκπλαο, είηε κεηαγελέζηεξα πξνζπάζεζε ν πνιηηηθφο ηνκέαο,
ην απνηέιεζκα, παξά ηηο φπνηεο δηακάρεο, ήηαλ ην ίδην: Έλα εχξσζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
θαη κηα κεγαιφπλνε ζρεδίαζε γηα ην κέιινλ, πνπ αζθαιψο ζα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ηνπξθηθνχ νπινζηαζίνπ. 126

6.5 Κπβεξλεηηθή πξνηεξαηφηεηα κίαο δηαρξνληθήο Τςειή ηξαηεγηθή.
Η ζρεδίαζε ηνπ ηνπξθηθνχ Γηαζηεκηθνχ Πξνγξάκκαηνο κέρξη ην 2034, είλαη ζρεδφλ
αληάμηα κηαο δηαζηεκηθήο κεγάιεο δχλακεο (ζε κηθξφηεξε βέβαηα θιίκαθα). Αλ θαη εθηηκήζεηο
ππνινγίδνπλ φηη έρεη μεπεξάζεη ην $1 δηο ζε θφζηνο,127 θαηά ηε θξίζε καο θαη κε βάζεη ηνπο
ππνινγηζκνχο πνπ πξνεθηέζεθαλ, ην θφζηνο πιεζηάδεη ηα $ 2,5 δηο. Δάλ κάιηζηα πινπνηεζεί θαη
ε ζρεδίαζή ηνπ γηα ηελ επφκελε δεθαπεληαεηία σο έρεη πξνγξακκαηηζηεί, ζα κπνξνχζε λα
δεθαπιαζηαζηεί.
Καηά ηε θξίζε καο απηφ δείρλεη θαη ην πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπξθηθήο Πνιηηηθήο
Γηαζηήκαηνο: Η επέλδπζε ζην Γηάζηεκα απνηειεί κηα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top down)
θεληξηθή πνιηηηθή επηινγή, κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ηεο ηζρχνο ηεο Σνπξθίαο, ρσξίο ην θφζηνο λα
θαίλεηαη (θαηαξρήλ) φηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία.
Η δηαρξνληθή απηή Τςειή ηξαηεγηθή, πέξαλ απφ ην λα εληζρχζεη ηδηαίηεξα ηηο
ηθαλφηεηεο ηεο Σνπξθίαο ζηα ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, αζθάιεηαο θαη άκπλαο, έρεη
πηζαλφηαηα επξχηεξνπο ζηφρνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έλα αμηφπηζην Πξφγξακκα Γηαζηήκαηνο
θαη κηα απηφλνκε ηερλνινγία παξαγσγήο θαη εθηφμεπζεο ππξαχισλ είλαη ελδείμεηο φηη ην ελ ιφγσ
θξάηνο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη ππξεληθή ηθαλφηεηα (ην ππξεληθφ πξφγξακκα ηεο Σνπξθίαο
ζπλερίδεηαη θαλνληθά κε ξσζηθή θαη ηαπσληθή ππνζηήξημε).
Δίλαη ίζσο λσξίο γηα λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα ζην δεχηεξν δήηεκα. ε θάζε
πεξίπησζε φκσο εθηηκάηαη φηη ε πξψηε πξνυπφζεζε, έλα αμηφπηζην θαη νινθιεξσκέλν
Πξφγξακκα Γηαζηήκαηνο πνπ εληζρχεη ζεκαληηθά ηηο ηνπξθηθέο ηθαλφηεηεο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο
βαζηθέο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, έρεη ζρεδφλ επηηεπρζεί.

126
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