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Almansilah (http://www.hurriyet.com.tr/index/silah)üreticisi Heckler&Koch’un, Türkiye

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye)’ye silah satmama kararı aldığı öne sürüldü. Bu iddianın

doğrulanması halinde bundan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK (http://www.hurriyet.com.tr/index

/tsk)) ciddi şekilde etkilenmesi söz konusu olabilir.

Alman firmasının lisansı altında üretilen G-3, MP-5 ile MG-3 ve değişik tür tabancalar, TSK

(http://www.hurriyet.com.tr/index/tsk)’nın temel silah (http://www.hurriyet.com.tr/index/silah)

envanterinde ve çok önemli yere sahipler. Alman firmasının verdiği lisans ile yapılan üretimin

Heckler&Koch’un silah satmama kararından etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu.

Türk yetkililer, lisanslı üretimle ilgili sözleşmenin Türkiye (http://www.hurriyet.com.tr/index

/turkiye) lehine çok önemli maddeler içerdiğini, aksi durumda Alman firmasının milyarlarca

dolar tazminat ödemek zorunda kalacağını savundular.

Sözkonusu silahlar Kırıkkale’de MKE’de üretiliyor. Ancak Alman firmasının lisansını vermediği

yeni modernize silahlar için satmama kararı uygulayabileceği belirtiliyor. Türkiye

(http://www.hurriyet.com.tr/index/turkiye), piyadenin ana silahında dışa bağımlılıktan

kurtulmak için NATO standartlarına uygun milli MPT 76 üretimine başlamıştı.

Đlk etapta MPT 76’ının 20 binini MKE, 30 binini ise özel sektör üretiyor. 50 bin MPT 76’ının aralık

ayının ilk haftasında birliklere dağıtılması planlanıyor. 

Alman şirket Türkiye'ye silah satmama kararı aldı

(/flas-iddia-alman-sirket-turkiyeye-silah-satmama-

karari-aldi-40290807)

Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Altındağ

3 Oda 1 Salon 135 m²
225.000 TL

Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Keçiören

2 Oda 1 Salon 95 m²
105.000 TL
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YORUMLAR ÖNE ÇIKANLAR (95) (16)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/ilhan-

gozler_2050556)

Öne Çıkar 30/11/2016 07:23:53

ılhan gözler (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ilhan-gozler_2050556) Saray
yapacağanıza kendi silah teknolajisini kursaydınız tüm Türkiye korunurdu.

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Sokaktaki-

Adam_66587)

Öne Çıkar 30/11/2016 02:46:58

Sokaktaki Adam (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Sokaktaki-Adam_66587) BU
DONEMDE YAPTIGINI ALACAK DEVLETI BULMUSTA AMBARGO UYGULAYACAKMIS
IMKANSIZ BIR OLAY HA UYGULARSA O BASKA EMINIM YARARIMIZA OLACAKTIR

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/ERKAN-

KAN-KARTAL_412274)

Öne Çıkar 29/11/2016 18:17:01

ERKAN KAN KARTAL (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ERKAN-
KAN-KARTAL_412274) Boş boş konuşup çenenizi yormayın. Mg 3 müş g3 müş
mp5 miş tsk zaten bunları kaldıroyor ne etkilenmesi?

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/Mehmet-

Ali-Kavak_2149305)
Öne Çıkar 29/11/2016 17:35:36

Mehmet Ali Kavak (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/Mehmet-
Ali-Kavak_2149305) Mkek tüm silahların milli versiyonunu yapınca bunlarıda bir
telaş sardı. Bizim almayacağımız ürünlere ambargo koyuyorum diyerek imajlarını
kurtarmaya çalışıyorlar. Hadi anca gidersiniz.

2

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/deniz-

karagoz_411206)
Öne Çıkar 29/11/2016 17:00:57

deniz karagöz (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/deniz-karagoz_411206) biz her
konuda kendi üretimlerimizi yapmıyor dışarıya bağlı çalısıyoruz onların bize silah
satmamaları bizim için faydalı olacaktır böyle dönemlerde üretime geçiyoruz ve
bu bizim ülkemiz için çok iyi kendi silahlarımız yapalım dişa bağımlı kılmayalım

2

Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum
Gönder

Silah satışı yasağı TSK’yı nasıl etkiler - Dünya Haberleri http://www.hurriyet.com.tr/silah-satisi-yasagi-tskyi-nasil-etkiler-4...

3 / 3 2016/12/06 15:09


