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Altay tankı: Defense News, Türkiye'nin motor
üretimi için Güney Kore ile anlaştığını iddia etti
ABD merkezl� haber kuruluşu Defense News, Türk�ye'n�n zırhlı araç üret�c�s� BMC'n�n,
Almanya'nın uyguladığı ambargo neden�yle Altay tankının üret�m�nde yaşanan
aksaklığı aşmak �ç�n Güney Korel� �k� ş�rketle anlaştığını b�ld�rd�.
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Savunma alanında dünyanın önde gelen haber kuruluşlarından ABD merkezl� Defense
News, Türk�ye'n�n zırhlı araç üret�c�s� BMC'n�n, Almanya'nın uyguladığı ambargo
neden�yle Altay tankının üret�m�nde yaşanan aksaklığı aşmak �ç�n Güney Korel� �k� ş�rketle
anlaştığını b�ld�rd�.

Burak Bekd�l �mzasıyla yayımlanan haberde, Güney Korel� Doosan ve S&T Dynam�cs
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ş�rketler� �le motor ve güç aktarım mekan�zması tedar�k� �ç�n anlaşma �mzalandığı
bel�rt�ld�.

Defense News'a konuşan BMC'den üst düzey b�r yetk�l�, "Bunlar, ş�rketler�m�z ve
ülkeler�m�z arasındak� stratej�k anlayışın b�r sonucu" ded�.

Konuyla �lg�l� b�lg� veren Ankara'dak� üst düzey b�r savunma tedar�k yetk�l�s� de anlaşmayı
"dönüm noktası" olarak n�telend�rd�.

Türk�ye'n�n ürett�ğ� Altay tankında başta motor olmak üzere bazı parçaların Almanya'dan
tedar�k ed�lmes� öngörülüyordu.

Ancak Almanya, Türk�ye'n�n 2019'da Sur�ye'n�n kuzey�nde başlattığı Barış Pınarı Harekatı
neden�yle "Sur�ye'de kullanılab�lecek savunma sanay� ürünler�n�n �hracatına onay
vermeme" kararı aldı.

Almanya, daha sonra Türk�ye'ye den�z kuvvetler� tarafından kullanılan araç ve teçh�zat
har�c�nde h�çb�r s�lahın satışına onay ver�lmeyeceğ�n� duyurdu.

Savunma Sanay�� Başkanlığı, Kasım 2018'de BMC ş�rket� �le Altay tankının ser� üret�m
sözleşmes� �mzaladı. Sözleşme kapsamında 250 tank üret�lmes� ve �lk tankın da 18 ay
�çer�s�nde tesl�m ed�lmes� öngörülüyordu.

Ancak uygulanan ambargo neden�yle tesl�matta gec�kmeler yaşandı.

'18 ay �ç�nde tanklara takılab�l�r'

Defense News'da yer alan habere göre, Almanya'nın uyguladığı ambargonun "etrafından
dolaşab�lmek" �ç�n Güney Korel� ş�rketler�n Altay tankının güç aksamında yer alan bazı
parçaları mod�f�ye ederek, "Alman olmaktan çıkarması" da öngörülüyor.

Haberde yapılan anlaşma kapsamında Güney Korel� ş�rketler�n güç aksamını tedar�k
edeceğ� ve bunların tanklara eklenmes�ne yardımcı olacağı b�ld�r�ld�.

BMC yetk�l�s�, Doosan ve S&T Dynam�cs'�n tedar�k ett�ğ� güç aksamlarının Altay tanklarına
18 ay �çer�s�nde takılab�leceğ�n� de söyled�.

Fortune'un dünyanın en büyük 500 ş�rket� l�stes�ne 2009 yılında eklenen Doosan, mak�ne
ve �nşaat g�b� b�r d�z� sektörde üret�m yapan çok uluslu b�r ş�rket.

S�lah, otomot�v parçaları ve mak�ne ek�pmanları üreten S&T Dynam�cs de Güney Kore
ordusunun en büyük tedar�kç�ler� arasında yer alıyor.
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