Börteçin Ege

A400M ATLAS
Stratejik Ulaştırma Uçağı

S

avunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olan A400M Projesi çerçevesinde üretilen Türkiye’nin ilk askeri nakliye uçağı ATLAS 12 Mayıs’ta
törenle Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin havadan stratejik nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere,
Belçika ve Lüksemburg ile birlikte ilk aşamada toplam 10 adet A400M ATLAS stra30

tejik nakliye uçağının üretilmesi planlanıyor. Projenin ana yüklenicisi ise Airbus Defence & Space. Hizmete girmesiyle beraber Türk Hava Kuvvetleri’nin hem menzilini hem de taşıma kapasitesini kat kat artıracak olan ATLAS ile 10 ton civarında malzemenin Türkiye’den Amerika kıtası gibi uzak bir mesafeye, tek seferde yakıt ikmali
yapmaksızın taşınması mümkün olacak.

Bilim ve Teknik Haziran 2014

lim edilecek. İkinci ATLAS uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslimatının 2014’ün ikinci yarısında gerçekleşmesi, Türkiye için üretimi planlanan diğer 8 uçağın ise 2018 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. Aynı zamanda
“geleceğin nakliye uçağı” olarak da nitelendirilen A400M’nin, 2030 yılına kadar Türkiye ekonomisine yaklaşık 1,1 milyar avro kazandırması bekleniyor. İlk ATLAS’ın Hava Kuvvetleri’ne teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünyada “otomobil yapmadan önce uçak yapabilen” nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı ve dünyadaki en yoğun çatışma bölgelerinden birinde
bulunan ülkemizin “akıllı savunma” olarak da adlandırılan bu projeler çerçevesindeki
askeri atılımlarını A400M uçaklarıyla başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

http://www.airbusmilitary.com/PressCenter/LatestNews/TabId/176/ArtMID/681/ArticleID/272/

Gövde uzunluğu 17,7 metre, genişliği 4 metre olan ATLAS ile 116 askeri personel, 1
hafif tank, 6 arazi aracı, 3 zırhlı personel taşıyıcı veya 2 ATAK helikopteri tek bir seferde
hedefe ulaştırılabiliyor. Menzili 8700 kilometreye kadar çıkabilen ATLAS’ın seyir sürati saatte 780 kilometre. Proje kapsamında, A400M’nin ön orta gövde, arka gövde üst
bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı, kuyruk konisi gibi
ana yapısal bileşenleri, kanatçıkları, atık/temiz su sistemleri ile sürat frenleri, aydınlatma sistemlerinin tasarımı ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından,
motor ön yatak çerçevesi modülü, pervane dişli kutusu destek çubukları, birincil egzoz lülesi, egzoz konisi ise TEI tarafından tasarlanıp üretiliyor. Anlaşma çerçevesinde
ilk olarak 180 adet üretilmesi planlanan A400M’lerden Türkiye’ye toplam 10 uçak tes-
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