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Birol TEKİNCE: Ukrayna ve Türkiye, 
Karadeniz’e kıyısı olan iki yakın müttefik
ülke. İki ülke arasındaki askeri iş birliği,
hem ikili olarak hem de NATO-Ukrayna
Komisyonu, BLACKSEAFOR ve 
Operation Black Sea Harmony 
(Karadeniz Ahengi Operasyonu) 
kapsamında yürütülüyor. Bu çerçevede,
Ukrayna’nın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri
arasındaki iş birliğine bakış açısı 
nedir? İki ülke arasındaki ortak 
tatbikatlar, öğrenci değişim programları
ve diğer iş birliği faaliyetleri hakkında
bilgi verir misiniz?
Sergiy KORSUNSKY: Ukrayna ve Tür-
kiye, sadece stratejik ortak olan iki ülke
olmakla kalmayıp, aynı zamanda, ortak
tarih ve yakın ilişkilerin bir araya getir-
diği iki komşu ülkedir. Elbette iyi komşu-
luk ilişkilerinin devam ettirilmesi ve
Karadeniz bölgesindeki iş birliğinin 
arttırılması, her iki ülkenin de gayesi;
çünkü bu bölgede istikrar ve barış, büyük
ölçüde Türkiye ve Ukrayna’ya bağlı.
Ukrayna ve Türkiye’nin silahlı kuvvetleri
arasındaki iş birliğinin, yakın zamanda,

Karadeniz’e kıyıları olması ve uzun bir geçmişe sahip ilişkileri, Türkiye ve 
Ukrayna’yı, iki dost ve müttefik ülke olarak bir araya getiriyor. Bu sayımıza konuk olan
Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ile iki ülkenin savunma ve havacılık 
alanındaki iş birlikleri hakkında görüştük.

Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky:

“Ukrayna, havacılık ve uzay alanında
Türkiye’nin en önemli ortaklarından
birisi olma potansiyeline sahip.”

An-148 bölgesel jet uçağı
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yeni bir düzeye taşındığını da belirtmem
gerekiyor. Ukrayna, Türkiye’nin, hem Ka-
radeniz havzasında hem de kendi toprak-
larında başlattığı faaliyetleri ve ortak
eğitim tatbikatlarını destekliyor. Günü-
müzde, Türkiye ve Ukrayna’nın deniz kuv-
vetleri, geleceğe yönelik iş birliği planları
konusunda aktif bir diyalog içerisinde.
Ukrayna; Türk Deniz Kuvvetleri ile bir-
likte; Black Sea Harmony, Sea Breeze
(Deniz Esintisi), Sea Shield (Deniz Kal-
kanı), Breeze (Esinti), BLACKSEAFOR
gibi uluslararası ve ikili askeri tatbikat ve
barışı koruma operasyonlarıyla PASSEX
gibi deniz tatbikatlarına katılmak ve bun-
ları Türkiye ile beraber gerçekleştirmek
konusuyla ilgileniyor.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve Ukray-
na’nın egemenliği altındaki toprakları
ilhak etmesinin ardından, Karadeniz böl-
gesindeki güvenlik durumunda büyük
değişiklikler meydana geldi ve bu deği-
şiklikler de devam eden ortak uluslar-
arası projeleri, önemli derecede etkiledi.
Söz ettiğim bu gelişmelerin yol açtığı so-
runlar, Ukrayna’nın BLACKSEAFOR
deniz operasyonu çerçevesinde yürüttüğü
faaliyetleri de etkiledi. Mevcut durumu
göz önünde bulundurarak Ukrayna,
BLACKSEAFOR operasyonuna katılım
düzeyini, Rusya’nın saldırısı öncesindeki
düzeye göre geçici olarak azaltmak -as-
kıya almak- durumunda kaldı.
Tüm bunlara rağmen Türkiye ve 
Ukrayna’nın silahlı kuvvetleri arasında
görüşmeler, Karadeniz havzasındaki
güvenliğin, bölgedeki yeni durum ve ge-
lişmeler ışığında yeniden tesis edilme-
sini sağlamaya yönelik olarak devam
ediyor. Bugüne kadar taraflar, bu amaç
doğrultusunda alınabilecek en etkili ted-
birin, Türkiye tarafından başlatılan
Black Sea Harmony operasyonunun
mevcut çerçevesinin genişletilmesi ola-
cağı konusunda mutabık kaldılar. 

Hâlihazırda, Black Sea Harmony ope-
rasyonu çerçevesinde birtakım anlaş-
maların imzalanmasına yönelik son
hazırlıklar yapılıyor.
Ayrıca, Ukraynalı askeri personelin, eği-
timlerini, Türk askeri liselerinde ve harp
okullarında sürdürmesi; Ukrayna Silahlı
Kuvvetleri subay adayları için Türkiye’de
eğitim programları başlatılması ve Uk-
raynalı deniz subaylarının, Türk Deniz
Kuvvetleri savaş gemilerinde eğitimi için
çeşitli olanakların sağlanması da ülke-
lerimiz arasındaki ikili iş birliğinin diğer
önemli boyutlarını oluşturuyor.

Birol TEKİNCE: Türkiye ve Ukrayna’nın,
çeşitli askeri programlar çerçevesinde 
iş birliği yapılmasını da kapsayan 
stratejik bir sanayi ittifakı kurmaya 
çalıştıklarını biliyoruz. Her iki ülke de 
bu amaç doğrultusunda, bazı ortak 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Ukrayna 
ve Türkiye arasındaki savunma 
sanayisi iş birliğinin mevcut durumunu
özetleyebilir misiniz? Hâlihazırda hangi
projeler devam ediyor ve gelecek için
hangi projeler planlanıyor?
Sergiy KORSUNSKY: Öncelikle her iki
ülkenin de savunma sanayisi alanında
daha yakın ilişkiler kurmak istediğinin
altını çizmek gerekiyor. Ukrayna ve Tür-
kiye arasındaki iş birliğinin izleyebileceği
olası yolların daha iyi anlaşılabilmesi
için, size ilk önce, Ukrayna savunma sa-
nayisinin potansiyelinden kısaca bahset-
mek istiyorum.
Ukrayna savunma endüstrisinin başlıca
görevi; devletin güvenlik ve savunma ih-
tiyaçlarını karşılayacak silah ve askeri
teçhizatın geliştirilmesi, üretilmesi,
idame edilmesi ve modernizasyonudur.
Ukrayna savunma endüstrisini oluşturan
firmaları yöneten başlıca yetkili makam da
bir kamu şirketi olan Ukroboronprom’dur.
Ukroboronprom, bünyesinde, beş ana

savunma sanayisi sektörünü kapsayan,
100’den fazla şirketi barındırıyor. Ukro-
boronprom ayrıca; geliştirme, tasarım ve
araştırma alanlarında çalışan, 10 tasa-
rım bürosuna da sahip. Şirket, yaklaşık
80.000 kişilik, son derece nitelikli perso-
nel altyapısına sahip. 14 Aralık 2015 ta-
rihinde, 2015 yılı için dünyanın önde
gelen 100 silah üreticisi ve askeri hizmet
sağlayıcısı firmasının listesini yayınlayan
Uluslararası Stockholm Barış Araştırma
Enstitüsü (Stockholm International
Peace Research Institute / SIPRI), Ukro-
boronprom’u, bu 100 firma arasında
gösterdi.
Ukrayna, dünyada, uçak tasarımı ve üre-
timi için gereken tüm kabiliyetlere sahip
nadir ülkelerden birisi ve nakliye ile böl-
gesel yolcu uçağı sektöründe, dünya pi-
yasasında lider konumda.
Ukrayna’da, havacılık sektöründe faaliyet
gösteren 60’a yakın şirket bulunuyor.
Bugün dünyada, sadece 5 ya da 6 ülke
büyük uçakların üretilmesine yönelik ge-
rekli sanayi altyapısına sahip ve Ukrayna,
bu ülkelerden birisi. Dünyanın en büyük
nakliye uçağı olan An-225 Mriya, 
Ukrayna menşeli Antonov Tasarım Bürosu
tarafından tasarlandı ve Kyiv Mekanik Üre-
tim Tesisi’nde inşa edildi. Ayrıca, yine Uk-
rayna tarafından üretilen An-124 Ruslan,
dünyanın en büyük kargo uçağıdır. Ukrayna
savunma sanayisinin en güncel projeleri
arasında ise An-148 ve An-158 gibi bölgesel
jet uçakları ile kısa menzilli ve orta düzeyde
yük taşıyan bir askeri nakliye uçağı olan
An-178 dikkat çekiyor.
Günümüzde Ukrayna ulusal havacılık ve
uzay sanayisinin en başarılı sektörünün,
uçak motoru imalat sektörü olduğunu da
belirtmek gerekir. Ukrayna havacılık şir-
ketleri, farklı uçak ve helikopter türleri
için motor üretmekle kalmayıp aynı za-
manda, onarım ve teknik destek hizmet-
leri de sunuyor. Ukrayna ve Türkiye

Ukrayna, BTR-3E1 tekerlekli zırhlı araçlarını aktif olarak kullanıyor.
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arasında, havacılık alanında büyük bir iş
birliği potansiyeli bulunuyor. Ülkeleri-
miz, bölgesel jet uçağı üretimini ya da
uçak motoru imalatını kapsayan çeşitli
projelerde ortak çalışabilir.
Ukrayna’nın tankları ve zırhlı personel
taşıyıcıları ile tanındığını da vurgulamak
isterim. Oplot tankı ile BTR-4 zırhlı per-
sonel taşıyıcısı, şu ana kadar gerçekleş-
tirilmiş en başarılı ulusal kara platformu
projelerimiz arasında yer alıyor. Bir diğer
Ukrayna şirketi olan Kharkiv Motor Ta-
sarım Bürosu, tank motoru üretimi ala-
nında uzun bir geçmiş ve birikime sahip
ve günümüzde, çeşitli yeni ve ilgi çekici
çözümler sunuyor.
Size Ukrayna uzay sanayisinden de büyük
bir gururla bahsedebilirim. Ukrayna uzay
roketi sanayisi, hâlihazırda 30’dan fazla sa-
nayi şirketi, araştırma enstitüsü ve tasarım
bürosundan oluşuyor ve 27.000 kişiye yakın,
son derece nitelikli personel istihdam edi-
yor. Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi’ne
bağlı enstitüler ile yükseköğretim kurum-
ları arasındaki aktif iş birliğine ilaveten,
uzay roketi sanayisinde uzmanlaşmış mü-
hendis ve araştırmacılar için eğitim prog-
ramları da düzenleniyor. Uzay roketleri ve
sistemleri üretme alanında önde gelen fir-
malarımız arasında ise adını M.K. Yan-
gel’den alan Yuzhnoye Devlet Tasarım
Bürosu’nu, Arsenal Özel Tasarım Bü-
rosu’nu, JSC Hartron’u ve Telsiz Mühen-
dislik ve Ölçüm Araştırma Enstitüsü’nü
saymak mümkün. Bu şirketlerin yönetim
kurulu başkanları, aynı zamanda Ukrayna
uzay roketi sanayisinin ilgili birimlerinin de
başlıca tasarım yöneticileridir.
Taşıyıcı roket ve uzay araçları üretimi ala-
nındaki en önemli şirketimiz ise adını A.M.
Makarov’dan alan ve bir devlet teşebbüsü
olan Yuzhny Makine Üretim Tesisi’dir. Ma-
kine ve araç-gereç üretimi alanında önde
gelen şirketlerimiz ise JSC Harton, Komu-
nar, Kyivprylad ve Elmiz’dir. Bu şirketler;
Dnipro, Cyclone, Soyuz, Proton, Rokot ve
Strila gibi taşıyıcı roketlerin kontrol sis-
temleri ile birçok uzay aracı, kenetlenme
ekipmanı, Uluslararası Uzay İstasyonu için
Kurs telsiz telemetri sistemleri ile Soyuz,
Progress ve diğer uzay araçları için ekip-
manlar üreten seri üretim hatlarına sahip.
Uzayla ilgili hizmetlere yönelik iç pazarın
gerçek kapasitesini göz önünde bulundu-
ran Ukrayna, yirminci yüzyılın son yılların-
dan itibaren, uzay sanayisi ürünlerini,
uluslararası pazarlarda da tanıtmaya baş-
ladı. Ukrayna firmaları, Sea Launch gibi
iddialı projelerde de yer aldı.
Ukrayna’nın Devlet Uzay Ajansı, dünya
çapında önde gelen uzay sanayisi firma-

larıyla birlikte stratejik açıdan önemli
projeler üzerinde çalışıyor. Bu projeler
arasında; Cyclone-4 fırlatma aracı ve il-
gili fırlatma tesisinin Brezilya’da inşasını;
Amerikan Antares taşıyıcı füzesinin ilk
aşamasının üretimini; ilk olarak 13 Şubat
2012 tarihinde fırlatılan Avrupa’ya ait
Vega roketinin üst kısım motorunun ta-
sarım ve üretimini; Ukrayna Savunma
Bakanlığı için çok işlevli, operasyonel-
taktik Sapsan füzesinin üretimini; 
Lybid uydusu için Ulusal Uydu İletişim 
Sistemi’nin tasarlanmasını ve GPS, 
GLONASS ve Galileo gibi küresel seyrü-
sefer sistemlerine dayalı olarak Ukray-
na’ya özgü koordinat ve zaman destek
sistemlerinin geliştirilmesini kapsayan
çeşitli projeleri saymak mümkün.
Uzun bir geçmişe sahip olan Ukrayna’nın
uzay roketi sanayisi, günümüze kadar
400’den fazla uydu üretti ve uzaya,
900’den fazla taşıyıcı roket fırlattı.
Bilimsel çalışmalar, uzay sanayimizin
araştırma ve geliştirme süreçlerinin
önemli ve ayrılmaz bir parçası. Son yıl-
larda ülkemiz, kendi geliştirdiği ulusal
programlar ile üyesi olduğu uluslararası

programlar kapsamında çeşitli projeler
gerçekleştirdi ve bu projeler kapsa-
mında, kendi bilimsel araçlarını, uzay
ekipmanlarını ve kontrol-test merkezleri
gibi mevcut uzay sanayisi imkânlarını
kullanma ve uygulama fırsatını yakaladı.
Interbol, Coronas-Photon, Radioastron,
Potential ve Ionosat gibi uzay sistemle-
rinin amacı; güneş-dünya arasındaki et-
kileşimlerin, dünyanın çevresindeki
uzayın ve çeşitli kozmik etkenlerin dün-
yadaki temel biyolojik ve fiziksel-kimya-
sal süreçleri nasıl etkiledikleri hakkında
daha fazla bilgi sağlamak.
İki ülke arasında hâlihazırda, uzay sana-
yisi alanındaki en büyük ve önemli iş bir-
liği projesi, Türkiye topraklarından uzaya
Türk uydularının fırlatılmasını sağlaya-
cak, Uydu Fırlatma Sistemi projesidir.
Ukrayna’nın savunma sanayisiyle ilgili
çok daha fazlasını anlatabilirim. Özetle-
mem gerekirse Ukrayna ve Türkiye ara-
sında, çok sayıda iş birliği alanı
bulunduğunu söyleyebilirim. Ülkelerimiz
arasında, askeri ve teknik iş birliğinin ge-
liştirilmesi, hem Ukrayna hem de Tür-
kiye açısından faydalı olacaktır; çünkü bu

Taşıyıcı roket ve uzay araçları üretimi alanındaki en önemli şirketimiz ise
adını A.M. Makarov’dan alan ve bir devlet teşebbüsü olan Yuzhny Makine
Üretim Tesisi’dir. Makine ve araç-gereç üretimi alanında önde gelen 
şirketlerimiz ise JSC Harton, Komunar, Kyivprylad ve Elmiz’dir. Bu şirketler;
Dnipro, Cyclone, Soyuz, Proton, Rokot ve Strila gibi taşıyıcı roketlerin kontrol
sistemleri ile birçok uzay aracı, kenetlenme ekipmanı, Uluslararası Uzay 
İstasyonu için Kurs telsiz telemetri sistemleri ile Soyuz, Progress ve diğer
uzay araçları için ekipmanlar üreten seri üretim hatlarına sahip.
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iş birliği, sadece stratejik açıdan önemli
ekonomik faaliyetleri olumlu bir şekilde
etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda ül-
kelerimiz arasında güven ve dayanışma-
nın güçlendirilmesine ve Karadeniz
bölgesinde güvenliğin arttırılmasına kat-
kıda bulunacaktır.

Birol TEKİNCE: ASELSAN’ın, Ukrayna’ya
ait tankların modernizasyonunda 
rol alacağını duyuyoruz. Eğer bu haberler
doğruysa projenin ayrıntılarını bizimle
paylaşabilir misiniz?
Sergiy KORSUNSKY: Ukrayna, Türk sa-
vunma sanayisinin önde gelen firmaların-
dan birisi olan ASELSAN’la, olası iş birliği
fırsatlarını değerlendirmek amacıyla gö-
rüşmelere başladı. Şu anda görüşmelerin
başlıca konusunu, Ukrayna’nın zırhlı
araçlarının modernizasyonuna yönelik
Ukrayna-Türkiye arasında bir iş birliği ya-
pılması oluşturuyor. Özellikle, Ukray-
na’nın T-55/64/72 tankları ile BTR-3E1 ve
BTR-60/70/80 araçlarının, ASELSAN ta-
rafından üretilen elektro-optik cihazlarla
donatılması değerlendiriliyor. Şu aşa-
mada, konunun teknik ayrıntıları üzerinde
görüşmeler devam ediyor.

Birol TEKİNCE: Ukrayna’yla iş birliği 
konusunda Türk savunma ve havacılık
firmalarıyla paylaşmak istediğiniz bir
mesajınız var mı?
Sergiy KORSUNSKY: Uzay sanayisi ve
savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji

alanlarında bilimsel ve teknik iş birliğinin
arttırılması, Ukrayna ve Türkiye arasın-
daki stratejik ortaklığın daha fazla geliş-
tirilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Havacılık ve uzay alanında iş birliğinin
arttırılması, ülkelerimiz arasındaki stra-
tejik iş birliğinin temel unsurlarından 
birisi ve bugün bu iş birliğinin pekiştiril-
mesi için gereken tüm koşullar mevcut.
Bu iş birliği, hem Türkiye hem de Ukray-
na’yı güçlendirecektir.
Havacılık ve uzay alanında kapsamlı bir ge-
liştirme programının uygulanması, Türk
Hükümeti’nin 2023 yılı için öngördüğü uzun
vadeli kalkınma programının başlıca önce-
liklerinden birisi olarak tanımlandı. Ukray-
na’nın mevcut teknoloji ve bilgi
potansiyelini ve Ukrayna’nın uzay ve sa-
vunma sanayisi firmalarının ulusal ve ulus-
lararası projelere uzun zamandan beri
başarıyla katıldıklarını göz önünde bulun-
durduğumuzda, Ukrayna’nın, havacılık ve
uzay alanında Türkiye’nin en önemli ortak-
larından birisi olma potansiyeline sahip ol-
duğunu söyleyebiliriz. Uyduların ve diğer
uzay ve havacılık ekipmanlarının tasarımı

ve üretiminden başlayarak bunların dün-
yanın yörüngesine fırlatılmasına kadar,
uzay alanında her türlü hizmeti sunarak
dünya pazarına girmek hedefiyle Ukrayna
ve Türkiye arasında daha yakın iş birlikle-
rinin oluşturulmasını amaçlıyoruz.
Ülkelerimiz arasındaki uzun zamandan
beri süregelen stratejik ortaklığı ve dost-
luğu göz önünde bulundurduğumuzda, Uk-
rayna, Türkiye ile sadece uzay ve havacılık
alanında yeni ürün ve araçlar geliştirip üre-
tilmesi konusunda değil, aynı zamanda
Türk ekonomisinde yeni alanların, tüm un-
surlarıyla birlikte oluşturulmasına katkıda
bulunma konusunda da iş birliği yapabilir.
Ukrayna, Türkiye’nin, ileride kendi ürünle-
rini geliştirebilmesini sağlayacak şekilde,
üretim süreçlerinin oluşturulmasından ge-
rekli bilim ve eğitim altyapısının kurulma-
sına kadar tüm aşamalarda teknolojik
destek vermeye de hazırdır.

Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunsky’e,
zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı
ve verdiği değerli bilgiler için, 
okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.
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Ukrayna’nın mevcut teknoloji ve
bilgi potansiyelini ve Ukrayna’nın

uzay ve savunma sanayisi 
firmalarının ulusal ve uluslararası

projelere uzun zamandan beri 
başarıyla katıldıklarını göz önünde

bulundurduğumuzda, Ukrayna’nın,
havacılık ve uzay alanında 

Türkiye’nin en önemli ortaklarından
birisi olma potansiyeline sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. 

An-124, ağır ve hacimli yüklerin havadan nakliyesi
gündeme geldiğinde, tüm dünyanın başvurduğu ilk adres oluyor.
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Ukrayna Silahlı Kuvvetler Günü’nün
14’üncü yıldönümü, 7 Aralık’ta, An-

kara’da kutlandı. Büyükelçi Sergiy Kor-
sunsky ev sahipliğinde verilen resepsiyona
katılanları, Savunma ve Hava Ataşesi Albay
Rostyslav Tkachenko, Kara Ataşesi Albay
Sergiy Stoianenko ve Deniz Ataşesi Deniz
Albay Denys Shevchenko, eşleri ile birlikte
girişte karşıladı. Resepsiyona, Türk Silahlı
Kuvvetleri mensupları, yabancı sivil ve
asker diplomatlar, Türk savunma sanayisi
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
İki ülkenin millî marşlarının çalınmasının

ardından kürsüye gelen Albay Tkachenko
özetle, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 
6 Aralık 1991’de kurulduğunu ve reform-
larını ve değişimini gerçekleştirmede
büyük yol kat ettiğini söyledi. Albay 

Tkachenko ayrıca, Ukrayna savunma sa-
nayisinin, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak
için; uçak, gemi ve tank gibi farklı platform
ve silah sistemlerini üretmeye devam et-
tiğini de vurguladı.

Geleneksel Santa Lucia günü, İsveç Bü-
yükelçisi ve eşinin ev sahipliğinde, 

13 Aralık günü, İsveç Büyükelçilik rezidan-
sında verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Yerli ve yabancı çok sayıda sivil ve asker
davetlinin, Büyükelçi Lars Wahlund ve 
Askeri Ataşe Albay Staffan Sjöberg tarafın-
dan karşılandığı gecenin açılış konuşmasını
Büyükelçi Wahlund yaptı. Yardımseverliği
ve sevgisinden ötürü kendisine “Santa

Lucia” denilen aziz adına yapılan kutlama-
nın, çok eski bir gelenek olduğunu belirte-
rek tarihi gelişiminden bahseden Büyükelçi
Wahlund’un konuşmasının ardından, kut-

lama etkinlikleri yapıldı. Santa Lucia günü,
her yıl 13 Aralık’ta, İskandinav ülkelerinde,
İtalya’da ve birkaç Avrupa ülkesinde gele-
neksel olarak kutlanıyor.

Ukrayna Silahlı 
Kuvvetler Günü’nün
14’üncü Yıldönümü
Kutlandı

Geleneksel Santa
Lucia Günü Kutlandı

Soldan sağa: MSI Dergisi Yayın ve Pazarlama Koordinatörü
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İsveç Büyükelçisi
Lars WAHLUND
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Japonya’nın 125’inci İmparatoru Aki-
hito’nun, 82’nci doğum yıldönümü, Ja-

ponya Büyükelçiliğinde, 10 Aralık’ta verilen
bir resepsiyon ve düzenlenen etkinliklerle
kutlandı. Büyükelçi Yutaka Yokoi ve Sa-
vunma Ataşesi Albay Yoshinaga Kamo’nun,
eşleriyle birlikte davetlileri karşıladığı ge-
ceye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım da katıldı.
Büyükelçi Yokoi, resepsiyonda yaptığı ko-
nuşmada, bu yılın Ertuğrul fırkateyninin uğ-
radığı kazanın 125’inci yıldönümü olduğunu
ifade ederek iki ülke ilişkilerinin daha da
geliştiğini vurguladı. Japon-Türk ortak ya-
pımı “Ertuğrul 1890” filminin Türkiye’de de
25 Aralık’ta gösterime gireceğini hatırlatan
Büyükelçi Yokoi, filmin, Japonya’da ise 
5 Aralık’ta gösterime girdiğini söyledi.
Büyükelçi’den sonra bir konuşma yapan
Bakan Yıldırım, Ertuğrul faciasında şehit
olan denizcilerimize gösterilen değer ve
onlar adına Japonya’da yapılan şehitliğin iki
ülkeyi yakınlaştırdığını ve günümüzde de
Japonya’nın, Türkiye’nin stratejik ortağı 
hâline geldiğini ifade etti. Bakan Yıldırım,
uydu ve uzay alanında da iki ülke arasında
önemli projelerin gerçekleştirildiğini sözle-
rine ekledi.

Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetler Gü-
nü’nün 10’uncu yıldönümü, 9 Aralık’ta,

Ankara’da verilen bir resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçi Damir Dzanko ve Askeri Ataşe
Albay Dzemal Masinovic’in davetlileri kar-
şıladığı resepsiyona; Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar ve Genelkurmay
II’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ka-
tıldı. Resepsiyonda bir konuşma yapan
Albay Masinovic, Bosna-Hersek Silahlı Kuv-

vetlerinin, kurulduktan sadece 10 yıl sonra,
çalışkan ve fedakâr personeli sayesinde,
dünyanın çeşitli kriz bölgelerindeki Barışı
Koruma Operasyonlarında aldığı görevlerle
uluslararası seviyede güvenilir bir ortak hâ-
line geldiğini söyledi. Bu başarılı sonuca da
sıkı bir çalışma ve hazırlık sayesinde ulaşıl-
dığını ifade eden Albay Masinovic, Bosna-
Hersek’in, NATO’ya üye olmanın eşiğinde
olduğunu da hatırlattı.

Japon İmparatoru’nun Doğum Günü 
Kutlamasında Ertuğrul Fırkateyni Konuşuldu

Soldan sağa: Bayan KAMO, Japonya Savunma Ataşesi 
Albay Yoshinaga KAMO, Bayan YOKOI, Japonya Büyükelçisi
Yutaka YOKOI

Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı
Binali YILDIRIM
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Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetler Günü’ne,
TSK’dan En Üst Düzeyde Katılım
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