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Uzun bir bekleyiş döneminden sonra Türkiye’nin ilk ha-
vadan erken uyarı ve kontrol uçağı (Barış Kartalı) bu 
yılın Şubat ayında, ikincisi ise Nisan’da Boeing firması 

tarafından Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Uçakların ge-
lecekte Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanma-
sı planlanıyor. Projenin ana yüklenicisi ilke olarak Boeing firma-
sı olmakla beraber, uçak ve ilgili sistemlerin tasarım, test ve ba-
kım gibi etkinliklerinde TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, Mİ-

KES, SELEX, KALE KALIP ve Türk Hava Yolları gibi birçok yer-
li kurum ve kuruluş da yer alıyor. Türkiye’nin Boeing’den dör-
dü kesin, ikisi ise opsiyonlu olmak üzere toplam altı tane sipariş 
ettiği uçaklardan ilk üçünün bu sene içinde Hava Kuvvetleri’ne 
teslimi bekleniyor. Saatte 850 km’lik bir hızla uçabilen Barış Kar-
talı, yakıt ikmali yapmaksızın aralıksız olarak 10 saat görev ya-
pabiliyor. Sahip olduğu modern MESA Radarı (Multi-role Elect-
ronically Scanned Array Radar) sayesinde 385 km’lik bir alanı 
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360 derecelik bir açıyla tarayabilecek olan Barış Kartalı’nın 3000 
hedefi eş zamanlı olarak tespit ve takip edebilme yeteneğine de 
var. Türk yapımı elektronik destek sistemleri ve haberleşme sis-
temlerine de sahip olacak uçaklardan ilki Boeing tarafından ta-
mamlandı, diğer üçünün de TAI tarafından modifiye edilmesi 
planlanıyor. Uçakların bakımı ise Boeing’in ABD’deki uçak üre-
tim merkezi Seattle’da eğitim alan Türk Hava Kuvvetleri perso-
neli tarafından gerçekleştirilecek. Bu uçakların olağanüstü güç-

lü radarları ve çeşitli başka algılama sistemleri ile dağların arka-
sındaki ve vadi içlerinde, engebeli arazilerde bulunan hedefleri 
bile kolaylıkla tespit etme yeteneği var. Bu sayede artık Türk ha-
va sahasına yaklaşan uçaklar, helikopterler ve füzeler normalden 
çok daha önce, Türk hava sahasından daha çok uzaktayken tes-
pit edilebilecek. Özetle Barış Kartalları gökyüzünde Türkiye için 
aralıksız nöbet tutarak tüm Türk hava sahasının kesintisiz olarak 
gözetlenmesini sağlayacak. 
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