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rtan korsanl›k faaliyetlerini önlemeye yönelik yeni
çözümler üzerine çal›ﬂan ARES Tersanesi, IDEF 2009’da
kabiliyetlerini sergiledi. Kompozit ve çelik / alüminyum
yat üretimi konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip olan
firma, fuarda savunma ve güvenlik alan›ndaki ihtiyaçlara
yönelik geliﬂtirdi¤i ARES 53 Ghost Patrol ve ARES 100
Hercules botlar›n›n tan›t›m›n› gerçekleﬂtirdi. ASELSAN
firmas›n›n STAMP, STOP ve BORA II sistemleri ile
donat›labilen bu botlar, fuar süresince ziyaretçilerden
yo¤un ilgi gördü. Görüﬂme f›rsat› buldu¤umuz
firma yetkilileri, “marka bilinirli¤i” yaratma

do¤rultusunda firman›n tüm idari ve üretim teﬂkilat›n›n
yeniden yap›land›r›ld›¤›n› ve uluslararas› kurallara uygun
üst düzey sertifikalar› almaya yönelik birçok çal›ﬂman›n
baﬂlat›ld›¤›n› söyledi. Antalya Serbest Bölgesi’nde yer alan
tesislerini, kompozit ve çelik / alüminyum üretim yapmak
üzere ikiye ay›ran firma, bu sayede mühendislik
çal›ﬂmalar›na ileriki süreçte h›z
kazand›rmay› hedefliyor.

ATLAS Elektronik Yeni Tip Deniz alt›lar› Donatmay a Aday
onanmalar›n
ihtiyaçlar›na yönelik
geliﬂtirdi¤i
sistemlerle tan›nan
Alman savunma devi Atlas
Elektronik, IDEF’teki
Almanya pavyonunun a¤›r
toplar›ndan biriydi. Türk
Deniz Kuvvetleri’nin de
envanterinde yer alan
DM2A4 torpidosunun
modelinin de sergilendi¤i
firma stand›nda, su üstü
platformlar için geliﬂtirilen
ANCS (Atlas Naval Combat
Management System)
ve 209, 212 ve 214 s›n›f›
denizalt›lar› kullanan
10’un üzerinde ülke
taraf›ndan sipariﬂ edilen
ISUS 90 muharebe
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sisteminin tan›t›mlar›
yap›ld›. Fuar s›ras›nda
konuﬂma imkân›
buldu¤umuz firma yetkilisi,
Türkiye’nin havadan
ba¤›ms›z tahrik sistemine
sahip denizalt› tedariki
baﬂta olmak üzere di¤er
projelerde de görev
almaya haz›r olduklar›n›
belirtti. 14 May›s 2009
tarihinde ‹ngiliz QinetiQfirmas›n›n su alt› sistemleri
bölümünü bünyesine
katt›¤›n› duyurarak bu alanda
daha da iddial› hale gelen
Atlas Elektronik’in, denizalt›
muharebe sistemleri ve
insans›z su alt› araçlar›
alan›nda büyük bir bilgi
birikimi bulunuyor.

Ay d›n Yaz ›l›m
G ö z K amafl t›rd›
ürkiye’nin milli hava savunma altyap›s›n› oluﬂturan
komuta-kontrol ve muhabere sisteminin tasar›m, üretim
ve entegrasyonunu gerçekleﬂtirmek amac›yla 1990
y›l›nda kurulan ve 2005 y›l›nda Vestel bünyesine kat›lan
Ayd›n Yaz›l›m, IDEF 2009 Fuar›’nda sergiledi¤i ürün ve yetenekler
ile göz kamaﬂt›rd›. Firma stand›nda; GENES‹S Program›
kapsam›nda tasar›m, geliﬂtirme, test ve üretimi yap›lan
Operatör ve Taktik Komuta Konsollar›, Alt Sistem Arayüz
Kabineti ve Otomatik Hedef Tespit ve Takip Sistemi yaz›l›m›n›n
demosu sergilendi. Ayn› ﬂekilde fuarda, Radar A¤› Program›
kapsam›nda geliﬂtirilen yaz›l›m demosu, Taktik Gösterim
Sistemi yaz›l›m demosu, Say›sal Kayan Harita yaz›l›m›, hava
platformlar› için geliﬂtirilen kablaj tasar›m, üretim ve test alt
yap›s› ile yine muhtelif devre kartlar› tasar›m, üretim ve test alt
yap›s›n›n tan›t›m› gerçekleﬂtirildi. Öte yandan Ayd›n Yaz›l›m,
IDEF s›ras›nda TUSAﬁ ile C-130 modernizasyon projesi
Erciyes kapsam›nda BSP ve sürücü aviyonik yaz›l›mlar›n›n
geliﬂtirilmesine yönelik bir sözleﬂme de imzalad›.
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