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ARES Körfez
Sular›nda ‹ddial›
on iki y›ld›r Türk Savunma Sanayisi olarak
SSM çat›s› alt›nda yer ald›¤›m›z tüm yurt d›ﬂ› fuarlara kat›lan ARES Tersanesi,
bu süreç içerisinde en çok
önemsedi¤i fuar olan
DIMDEX’te de oldukça büyük bir stant ile boy gösterdi. Uzun süredir tasar›m ve ön mühendislik çal›ﬂmalar›n› yürüttü¤ü 3
yeni bot modelini fuar esnas›nda tan›tan ARES,
hem fuar öncesi gerçekleﬂtirdi¤i tan›t›m faaliyetleri hem de SSM yetkililerinin destekleri sayesinde
fuardan bekledi¤ini ald›.
Gördükleri ilgiden oldukça
memnun olan firma yetkilileri, fuarda yeni modellerini tan›tma f›rsat› yakalaman›n yan› s›ra marka bilinirliklerini artt›rma konusunda da DIMDEX’in kendilerine birçok katk› sa¤lad›¤›n› dile getirdi. Özellikle
yeni geliﬂtirdikleri 38 m boyundaki alüminyum gövde-
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firmas›n›n, milli ve özgün çözümleri ile tam bir gövde gösterisi yapt›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz.
Orta Do¤u ve Kuzey Afrika denizcilik ve savunma sanayisine
hitap eden DIMDEX fuar›, 2008’de icra edilen ilk fuar ile k›yasland›¤›nda yükselen bir grafik sergiliyor. 52 ülkeden 79 VIP
heyetin a¤›rland›¤› fuarda, kat›l›mc› ülke ve firma say›s› ile ziyaretçi say›s› da ortalama yüzde 50’lik bir art›ﬂ gösterdi. Bu
paralelde kat›ld›klar› birçok uluslararas› fuara k›yasla stantlar›n› ziyaret eden heyet say›s›ndan oldukça memnun kalan
Türk firmalar›, gördükleri ilgi sayesinde de Körfez bölgesinde
elini güçlendirmiﬂ oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›m›z›n
SSM stand›nda kabiliyetlerini anlatmas› ve fuar boyunca TCG
GEML‹K (F-492) f›rkateyninin Doha Uluslararas› Liman’›nda
sergilenmesi, yerel yetkililer taraf›ndan Türkiye’nin küresel
düzende yükselen önemli bir kuvvet oldu¤u ﬂeklinde yorumland›. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül ve Deniz Kuvvetleri
Komutan› Oramiral Eﬂref U¤ur Yi¤it ve Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar’›n da iﬂtirak etti¤i Türk heyetinin Kamerun, Libya, Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün heyetleriyle yapt›¤› görüﬂmelerde de yürütülen deniz projeleri, Türk firmalar›n›n bu ülkelere gerçekleﬂtirebilece¤i ihracatlar ve nas›l iﬂ birli¤i yap›labilir konular› de¤erlendirildi.

li ARES 125 FAMB ve bu
teknenin bir küçük modeli
olan 32 m boyundaki ARES
110 FAMB ile ARES 125
HERCULES modellerini kat›l›mc›lar›n be¤enisine sunan ARES, gelecek için
Körfez pazar›ndan oldukça
umutlu.
Tersanenin geliﬂtirmiﬂ oldu¤u ARES 125 FAM, sat›htan sat›ha ve sat›htan
havaya füze sistemleri ile
teçhiz edilebilecek yüksek
performansl› bir hücumbot olarak tasarlan›rken,
bu teknenin farkl› bir versiyonu olan ARES 125
HERCULES ise çok amaçl› bir karakol botu olarak
tasarland›. Müﬂterilerinin
talebine göre her iki modelin gövdesini özel bir
alüminyum alaﬂ›m olan
SeaLium veya ileri kompozit malzemeden üretebilece¤ine dikkat çeken
ARES Tersanesi’nin botlar› 45 knot sürate ulaﬂabiliyor.

IDEF’in Tan›t›m› da
Tüm H›z›yla Devam Ediyor
10-13 May›s 2011 tarihlerinde 10’uncusu düzenlenecek olan
ve art›k dünyadaki say›l› savunma sanayisi fuarlar›ndan biri
olarak an›lan IDEF Uluslararas› Savunma Sanayii Fuar›’n›n tan›t›m ve pazarlama faaliyetleri de Türk Silahl› Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakf› (TSKGV) ve TÜYAP’›n iﬂ birli¤i ile hem
FIDAE hem de DIMDEX fuar›nda devam etti. Birçok ülke ve firman›n rezervasyonlar›n› çoktan yapt›rd›¤› IDEF 2011’in geçti¤imiz y›llara k›yasla çok daha baﬂar›l› geçece¤i öngörülüyor.
www.savunmahaber.com
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