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Afgan Hava Kuvvetler'nn Aralık ayının son
haftasında Helmand'da düzenledğ
operasyonlarda en az 15 El Kade mensubu
terörst öldürüldü.

Almanya'nın slahlı İHA tedarğ, ülkenn
syasetnde yoğun tartışmalara neden oldu.
Başbakan Angela Merkel'n başında
bulunduğu muhafazakarlar le koalsyon ortağı
merkez-sol Sosyal Demokrat Part (SPD),
nsansız hava araçlarının slahlandırılması
konusunda son sözün parlamentoya at
olması konusunda anlaşmaya vardı. Bu
konuda parlamentoda yapılacak oylama se
süresz ertelenmş durumda.
Israel Aerospace Industres (IAI) frması,
Alman Hensoldt frmasıyla, Alman Denz
Kuvvetler hzmetndek Tp 124 frkateynler
çn yen nesl S band uzun menzl radar
sstem üretm çn br şbrlğ anlaşması
mzaladı.

Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

ABD Kongres tarafından ay başında kabul
edlen, ABD Savunma Bakanlığının 2021
bütçes ve harcamalarını çeren Ulusal
Savunma Yetklendrme Yasası (Natonal
Defense Authorzaton Act - NDAA), 23 Aralık
günü Başkan Donald Trump tarafından veto
edld. Kongre'ye ger gönderlen tasarı 29
Aralık günü Temslcler Mecls tarafından üçte
kden fazla br çoğunlukla yenden onaylanarak
Senato'ya gönderld.

Kaynak: DefenseNews

14 Aralık günü ABD, Türkye'ye Rusya'dan
satın alınan S-400 hava savunma sstem
yüzünden CAATSA (ABD'nn Hasımlarıyla
Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası)
kapsamında yaptırımları uygulamaya aldığını
açıkladı.
ABD'nn önde gelen sber güvenlk
şrketlernden
FreEye
frmasının,
müşterlernn sstemlern test etmek çn
kullandığı araçlar, sber saldırı le çalındı.
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Bu büyük çaplı saldırıyı araştıran FreEye
yaptığı açıklamada, saldırının lk olarak yazılım
sağlayıcısı şrket SolarWnds’n sstemlerne
sızılmasıyla başladığını tespt ettğn
duyurdu. ABD'nn savunma, güvenlk ve enerj
bürokrass dahl öneml devlet kurumlarına
hzmet veren SolarWnds'n krtk blglernn
çalındığı tahmn edlyor.

Avustralya ABD'ye k lave P-8A Posedon
denz karakol uçağı sparş vermeye
hazırlanıyor. Avustralya Denz Kuvvetler 2016 2019 arasında toplam 12 P-8A uçağı teslm
almıştı.

Boeng frması tarafından ABD Denz
Kuvvetler çn gelştrlen MQ-25 uçak
gems konuşlu nsansız tanker uçağı,
havada yakıt kmal sstemyle lk uçuşunu 10
Aralık günü gerçekleştrd

Kaynak: Euronews
Kaynak: Defense Post

ABD Hava Kuvvetler 15 Aralık günü, U-2
casus uçağının sensör sstemlernn yapay
zeka daresnde kullanıldığı br uçuş denemes
gerçekleştrd.
Vrgna sınıfı SSN-798 Massachusetts
nükleer denzaltısı, 11 Aralık günü
Huntngton Ingalls Tersanes'nde düzenlenen
törenle kızağa kondu. Vrgna sınıfının 25'nc
üyes olan denzatının 2023 yılında hzmete
grmes planlanıyor.
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Mll Savunma Bakanı Hulus Akar 29 Aralık
günü, Azerbaycan le Ermenstan arasında 9
Kasım'da lan edlen ateşkes denetlemek çn
kurulan ortak gözlem merkeznde br general 36
subayın görev yapacağını, heyetn
Azerbaycan’a gttğn açıkladı. Merkezn yapısı
ve faalyetler le lgl açıklama yapan Rus
Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov,
Türk ve Rus heyetlernn gözetm merkeznde
eşt şeklde temsl edleceğn söyled.

15 Aralık günü Azerbaycan le Ermenstan
arasında savaş esr değşm yapıldı. Rusya'nın
gözetmnde 12 Azerbaycanlı ve 44 Ermen
esr ülkelerne ade edld.
Sayı 1 | Ocak 2021

Belarus basını, Rusya'nın Belarus'a, Fransız
Thales üretm başüstü gösterge (HUD) le
donatılmış Su-30SM savaş uçaklarının yen
br kaflesn teslm ettğn bldrd.

Brezlya Denz Kuvvetler çn Fransa'yla brlkte
nşa edlen dört adet Scorpene tp denzaltıdan
kncs olan S-41 Humata 11 Aralık günü
denze ndrld. Fransız Naval Group tasarımı
olan Scorpene'n Brezlya çn tadl edlen bu
model le Endonezya'nın da lglendğ bldrlyor.

Kaynak: Defense-Aerospace

Brleşk Arap Emrlkler Ukrayna'nın Athlon
Ava frmasına sparş verdğ BPAK A1-SM
“Fury” sml İHA’ları teslm aldı.

1 Aralık'ta Kev'de düzenlenen Ukrayna-Brezlya
Savunma Sanay İşbrlğ Konferansı'nda,
Malşev frması tarafından Brezlya'nın
M60A3'lernn modernzasyonu çn, Tank 2000
halesnde Türkye'ye teklf edlmş 120 mm
toplu T-84 model T-84-120 Yatağan'ın
taretnn ve 6TD-2 motorunun kullanıldığı br
çözüm tanıtıldı.

Kaynak: Defence Turk

EMBRAER frması, gelştrmesn tamamlayıp
ser üretmne yen başladığı C-390 naklye
uçağının dördüncüsünü 19 Aralık günü
Brezlya Hava Kuvvetler'ne teslm ett.

Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Bulgarstan 19 Aralık günü Rusya’nın Sofya
Büyükelçlğ'ndek br dplomatı casusluk
suçlamasıyla sınır dışı ett. Rusya da 28 Aralık
günü, mslleme olarak Bulgarstan'ın Moskova
Büyükelçlğ'ndek Mtko Borsov adlı br
dplomatı stenmeyen kş (persona non grata)
lan ett ve ülkey 72 saat çnde terk etmesn
sted.
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Çn ve Rus savunma bakanları 15 Aralık
günü, k ülkenn balstk füze ve uzay roket
fırlatmalarının karşı tarafa haber verlmesn
öngören antlaşmanın geçerllk süresn
uzatan protokolü mzaladılar.

Ermenstan Başbakanı Nkol Paşnyan, ulusa
seslenş konuşmasında Rusya'dan 2017 yılında
USD 42 mlyona alınan elektronk harp
sstemnn Dağlık Karabağ Savaşı sırasında
çalışmadığını, bu nedenle de Azerbaycan
İHA'larının uçuşlarını tamamen engellemey
başaramadıklarını söyled. Paşnyan'ın
bahsettğ sstemn, savaş sırasında vurulan
Repellent olduğu değerlendrlyor.

Kaynak: USNI News

Çn Denz Kuvvetler, Güney Çn Denz'ndek
asker varlığını güçlendryor. Aralık ayı çnde
Hanan'dak donanma üssünün altyapı ve
üstyapılarının kayda değer ölçüde
gelştrldğn gösteren uydu fotoğrafları
yayımlandı.

Fransa Slahlı Kuvvetler Bakanı Florence
Parly, Endonezya'nın Fransa le 36 adet
Rafale savaş uçağı alımı çn yürüttüğü
görüşmelern tamamlanmak üzere olduğunu
açıkladı.
Endonezya'nın Selayar Adası açıklarında
balıkçılar tarafından Çn yapımı br nsansız
sualtı aracı bulundu. Aracın, Sunda ve
Lombok boğazlarında hdrografk sthbarat
maksatlı olarak kullanıldığı tahmn edlyor.
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Sudan ve Etyopya, çatışmalara neden olan
Faşka bölgesndek sınır sorununu müzakere
kararı aldı.

İsrall Israel Shpyards frması, Fldş Sahl'nn
sparşn verdğ k OPV-45 kıyı karakol
botundan lknn nşasına başladı. 300t
deplasmana sahp OPV-45 tasarımı 45.7 metre
uzunluğa ve 20 mürettebat le uzaktan
kumandalı slah sstemlerne sahp.
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Fransız Savunma Bakanlığının 2021 bütçes
39.2 mlyar euro olarak belrlend. Bütçede
öne çıkan projeler arasında Grffon ve Jaguar
zırhlı muharebe aracı üretm, denz
kuvvetler çn br FREMM sınıfı fırkateyn le
MRTT tanker uçağı alımları bulunuyor.
Modernze edlen ASMPA havadan atılan
nükleer füzenn deneme atışı 9 Aralık günü
Fransız Denz Kuvvetlerne at Rafale M tp
br savaş uçağıyla gerçekleştrld.

Rum Mll Muhafız Ordusu’nun (RMMO)
donanım programı çn Aralık ayında kullanılmak
üzere 77.2 euro mlyon ek bütçe talebnde
bulunulduğu belrtld.

Güney Kore, donanması çn yen nesl denz
helkopter htyacı kapsamında ABD'l Skorsky
frması üretm MH-60R SeaHawk'ı seçt.
Toplam 800 mlyon dolara 12 adet MH-60R'nn
alınması öngörülüyor.

Kaynak: Naval News

Fransız Denz Kuvvetler'ne at Rubs sınıfı
Emeraude nükleer denzaltısı Büyük
Okyanus'ta Japon ve ABD denz kuvvetleryle
15-17 Aralık arasında tatbkat gerçekleştrd.
Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Fransız
Denz Kuvvetler hzmetndek Charles de
Gaulle uçak gemsnn yern 2038 cvarında
alacak yen uçak gemsnn nükleer tahrkl
olacağını açıkladı.

Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Kaynak: Naval News

ABD'l Boeng frması F/A-18E/F savaş
uçağının Hnt Denz Kuvvetler envanterndek
uçak gemlernn "sk jump" tp pstnden
kalkışa uygunluğunu test ett. Frma söz konusu
uçağı Hnt hava ve denz kuvvetlerne teklf
edyor.
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Hollanda Savunma Bakanlığı, denz kuvvetler
envanterndek dört açık denz karakol
gemsnn yarı ömür modernzasyonu çn br
proje başlattı.
Hollanda Savunma Bakanlığı İsrall Elbt
Systems frmasıyla asker ve araçlarda
kullanılacak yazılım tabanlı telsz ve komuta
kontrol sstemler çn 50 mlyon dolar
tutarında lave sözleşme mzaladı.

ABD Denz Kuvvetler'ne at SSGN-729 Georga
nükleer tahrkl seyr füzel denzaltı, 21
Aralık günü Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra
Körfez'ne grş yaptı. Modernze edlmş Oho
sınıfına mensup denzaltı 154 Tomahawk seyr
füzesyle 66 özel kuvvet asker taşıyablyor.

Kaynak: Defense Post

Kaynak: UAWire

Hollanda, Rusya'nın Lahey büyükelçlğnde
çalışan k Rus dplomatı casusluk
suçlamasıyla sınır dışı ett.

17 ve 20 Aralık günler Bağdat'ta Yeşl
Bölge'de bulunan ABD Büyükelçlğ'ne saldırı
düzenlend. 17 Aralık saldırısında elçlğ
hedef aldığı açıklanan roketlerden 2's ABD
Bağdat Büyükelçlğ bnasına konuşlanan
hava savunma sstem tarafından mha edld.
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Öte yandan İsral basını tarafından İsral Denz
Kuvvetler'ne at br denzaltının Süveyş
Kanalı'nı geçerek Basra Körfez'ne doğru
hareket ettğ dda edld.
Konuyla lgl olarak İran Dışşler Bakanlığı
Sözcüsü Sad Hatpzade;
“Herkes İran’ın ulusal güvenlk ve savunma
alanındak poltkalarının farkında. İran’ın
kırmızı çzglern aşmak sterlerse rskn ne
kadar yüksek olacağını çok y blyorlar.”
şeklnde konuştu.
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Fransız Savunma Tedark Kurumu DGA
(Drecton Générale de l’Armement), İspanyol
savunma sanaynn Fransız - Alman - İspanyol
ortak yen nesl savaş uçağı projes
NGWS/FCAS'a katılımını çeren sözleşme
değşklğn onayladı.

İsral'n Almanya'ya sparşn verdğ dört Saar
6 sınıfı korvetten lk olan Magen, 2 Aralık
günü Hayfa'da düzenlenen törenle teslm
edld. Gem, Iron Dome ve Barak 8 hava
savunma sstemler le detayları
açıklanmayan elektronk sstemlerle
donatılacak.

Kaynak: Defense-Aerospace

İsral Savunma Bakanlığı 15 Aralık günü, İsral
Füze Savunma Teşklatı'nın Iron Dome,
Davd's Slng ve Arrow hava savunma
sstemlernn kullanıldığı tümleşk hava ve
füze savunma sstemnn denemesn
gerçekleştrdğn duyurdu.
Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

İsveç mecls, 2021-2025 dönem savunma
bütçesn br öncek döneme göre %40 artırarak
89 mlyar krona (yaklaşık 11 mlyar dolar)
olarak belrled.

Elbt Systems frması İsvçre Federal Savunma
Bakanlığı le İsvçre ordusu çn üretlecek
yazılım tabanlı telsz sstemler çn 338
mlyon dolar tutarında br sözleşme mzaladı.

İtalyan Hava Kuvvetler'ne at Decmomannu
Hava Üssü'nde Leonardo frması tarafından
kurulacak Uluslararası Uçuş Eğtm
Merkez'nn (Internatonal Flght Tranng
School - IFTS) temel 16 Aralık günü atıldı.
Merkezde İtalyan ve müttefk ülkelern hava
kuvvetlerne eğtm hzmetler verlmes
planlanıyor.
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Japonya'nın 2021 savunma bütçes 51.5
mlyar dolar olarak belrlend. Bütçede öne
çıkan projeler arasında 98 adet F-15J savaş
uçağının modernzasyonu, F-35A/B savaş
uçağı le Tp 16 zırhlı muharebe aracı ve C-2
naklye uçağı alımları bulunuyor.

Katar Denz Kuvvetler çn Türkye'nn ADİK
frmasına sparş verlen k eğtm gemsnden
kncs Al Shamal, 24 Aralık günü denze
ndrld.

Kaynak: NavalNews

Kaynak: DefenseNews

Japon Savunma Bakanlığı 25 Aralık günü yen
gelştrlen ASM-3A süpersonk gemsavar
füze sstemnn 2021'de hzmete alınacağını
duyurdu.

İsveçl Saab frması, Kanada Hava
Kuvvetler'nn yen savaş uçağı hales
kapsamında Quebec eyaletnde k Ar-Ge ve
bakım merkez kurmayı teklf ettğn açıkladı.
Saab haleye Grpen E/F modelyle katılıyor.
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Alman Federal Güvenlk Konsey 7 Aralık günü,
Katar'ın sparşn verdğ 15 adet Gepard
kundağı motorlu uçaksavar top sstemnn
satışı çn gerekl hracat onayını verd.
Sstemler, 2022 Dünya Kupası müsabakalarının
güvenlğnn sağlanması maksatlı olarak alınıyor.

Kazakstan'ın Türkye'den
değerlendrdğ bldrlyor.

İHA

almayı
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Rusya'nın Kolombya Büyükelçlğ'nde çalışan
k dplomat 8 Aralık günü casusluk
suçlamasıyla sınır dışı edld.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma
Güvenlk İşbrlğ Dares (Defense Securty
Cooperaton Agency - DSCA) 29 Aralık günü,
Kuveyt'e yen 8 adet AH-64E taarruz
helkopter üretm le bu ülkenn
envanterndek 16 AH-64D helkopternn E
sevyesne yükseltlmes çn 4 mlyar dolar
tavan bedell satış çn ABD Kongres'ne blg
notu lett.

Malezya'nın Çn'e sparşn verdğ dört adet
Lttoral Msson Shp (LMS) sınıfı korvetn
sonuncusu Wuchang Tersanes'nde denze
ndrld. LMS, Malezya'nın bugüne kadar Çn'den
yaptığı en büyük savunma alımı.

Mal'nn Hombor bölgesnde 28 Aralık günü
düzenlenen bombalı saldırıda Fransız ordusuna
mensup üç asker hayatını kaybett.

Mısır’ın İtalya’dan satın aldığı k FREMM sınıfı
frkateynden lk olan FFG1002 Al Galala, 30
Aralık günü Mısır Denz Kuvvetler'ne teslm
edld.

ABD Dışşler Bakanlığı, Lübnan'a 55.5 mlyon
dolar azam bedelle 300 adet M1152
HMMWV taktk tekerlekl araç satışına onay
verd.
Kaynak: NavalNews

Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni
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Mısır, hava kuvvetler envanterndek F-16
uçakları çn ABD'den AN/AAQ-33 Snper
hedefleme podu alıyor. 65.6 mlyon dolar
azam tutara sahp satış le lgl ABD
hükümetnn verdğ onaya dar blg notu 29
Aralık günü yayımlandı.

Ülkenn kuzeydoğusundak Borno eyaletnde 21
Aralık günü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda
beş asker öldürüldü, 35 svl de kaçırıldı.

Kaynak: Defense Brief

Kaynak: UAWire

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg,
Transdnyester'dek Rus askerlernn
Moldova'nın toprak bütünlüğünün hlal
olduğunu; Kırım'ı lhak eden ve Ukrayna'yı
stkrarsızlaştıran Rusya'nın asker brlklernn
Gürcstan ve Moldova'nın da toprak
bütünlüğüne saldırarak uluslararası hukuku
çğnedğn söyled.

Njer'n batısındak Inates kentnde bulunan
br asker üsse yapılan saldırıda 73 asker öldü.
Njer Savunma Bakanlığı, çatışmada çok
sayıda terörstn öldürüldüğünü açıkladı.
Saldırıyı IŞİD’n Batı Afrka kolu üstlend.
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Njerya Hava Kuvvetler, Sırbstan'dan satın
alınan k adet M-171E genel maksat
helkopternden kncsn 2 Aralık günü teslm
aldı. Rusya yapımı ve yen br model olan M171'lern neden ve nasıl Sırbstan'dan alındığı le
lgl herhang br açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Orta Afrka Cumhuryet'ne (OAC) 300
asker danışman gönderdğ bldrlyor. Öte
yandan ülkede faalyet gösteren Wagner
şrketnn, hükümet brlkleryle çatışan
syancılara karşı ağır kayıplar verdğ dda
edlyor. Rusya'nın OAC hükümetne Aralık ayı
sonunda gönderdğ asker yardım çnde, 2008
Savaşı'nda Gürcstan ordusundan ele geçrldğ
değerlendrlen Türk yapımı Cobra 4x4 zırhlı
araçlar da bulunuyor.
Sayı 1 | Ocak 2021

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg,
Rusya'nın lhak ettğ Kırım'dak asker varlığını
artırdığını; NATO'nun da buna karşılık Karadenz
bölgesndek varlığını takvye etmes gerektğn
söyled.
Kaynak: UAS Vision

Çn basını, Pakstan'ın Çn'e 50 adet Wng
Loong II SİHA sparş vermeye hazırlandığını
dda ett.

Elbt Systems le Avoane Craova frmaları
arasında, Romen Hava Kuvvetler
envanterndek IAR-99 jet eğtm uçaklarının
avyonk modernzasyonu çn dört yıl sürel 27
mlyon dolar tutarında br sözleşme mzaladı.
Sözleşme kapsamında Elbt Systems, IAR99'lara takılmak üzere gömülü sanal
avyonk sstem sağlayacak.

NIIDAR tarafından gelştrlen ve Karadenz
kıyısına konuşlandırılan "Strategy" adlı uzun
menzll satıh gözetleme radar sstemnn
denemelerne başlandığı bldrld. Öte yandan
Rusya'nın lhak ettğ Kırım'da yen br uzun
menzll gözetleme radar sstem kurduğu
bldrld.

Kaynak: UAWire

Rus Hava Kuvvetler'ne at k Tu-95MS ve Çn
Hava Kuvvetler'ne at dört H-6K tp stratejk
bombardıman uçağı, 22 Aralık günü Japon
Denz ve Doğu Çn Denz üzernde ortak devrye
uçuşu gerçekleştrd.

Kaynak: Defense-Aerospace

Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni
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Devlet Başkanı Vladmr Putn,
gelştrlmeler devam eden Avangard ve
Zrkon tp hpersonk slah sstemlernn,
kablyetler tbaryle dünyadak dengeler ve
koşulları doğrudan etkledğn söyled. Öte
yandan Savunma Bakanı Sergey Şoygu,
Stratejk Füze Kuvvetler'nn 2021 yılı çnde
13 adet Yars ve Avangard stratejk füze
sstemn hzmete alacağını açıkladı. Avangard
füzeleryle donatılmış lk alayın 2021'de
göreve başlayacağı kaydedlyor.

Kaynak: UAWire

Rus Kara Kuvvetler'nn 11'nc Kolordu altında
Kalnngrad'da konuşlu yen br motorlu pyade
tümen kuracağı bldrld.
Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ağustos ayında
düzenlenen Army 2020 Fuarı sırasında toplam
tutarı 380 mlyon dolarlık hracat sözleşmeler
mzalandığını açıkladı.

Kaynak: TASS Russian News Agency

Kuzey Flosu Komutanı Amral Vladmr
Grşeçkn, Arktk bölgesnde güç kullanımını
gerektrecek br güvenlk rsk olduğunun
değerlendrlmedğn söyled.
Rus Hava Kuvvetler çn üretlen lk Su-57, 25
Aralık günü Ahtubnsk'tek 929'uncu Uçuş
Test Merkez'ne teslm edld. 2019 yılında
sparş verlen 76 adet Su-57'nn
teslmatlarının 2028'de tamamlanması
planlanıyor. Rosteh Genel Müdürü Sergey
Çemezov’un açıklamasına göre yen
gelştrlen İzdelye 30 motoruyla donatılacak
Su-57 testlere 2022 başlayacak. Savunma
Bakanı Sergey Şoygu se 2024 sonuna kadar
22 adet Su-57'nn teslm edleceğn açıkladı.
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Nükleer güçlern komuta kontrolü çn
gelştrlmş Il-80 (NATO kodu "Maxdome")
uçaklarından brnn rutn bakım sırasında
muhabere ekpmanı ve bazı elektronk
chazlarının çalınmış olduğu tespt edld.

Kaynak: Ren

Sayı 1 | Ocak 2021

Proje 955 Borey sınıfı Vladmr Monomah
nükleer denzaltısı Ohotsk Denz'nde
gerçekleştrlen br denemede dört adet
Bulava (NATO kodu SS-NX-32) balstk
füzesn salvo halnde ateşled.

Sözleşme kapsamında gemler 2024-2028
arasında teslm edlecek.

Kaynak: NavalNews

Proje 971 Şçuka-B (NATO kodu "Akula") sınıfı
Leopard, Kalbr PL seyr füzes le
donatılmasını da çeren modernzasyonunun
tamamlanmasının ardından testler çn denze
ndrld. Öte yandan Proje 949A Antey sınıfı
İrkutsk nükleer denzaltısı da Kalbr PL, Onks
ve Zrkon füzelerle donatılıyor. Rus Denz
Kuvvetler'nn 2023 tbaryle yed adet Proje
949A ve Proje 949AM sınıfı nükleer
denzaltıyı hzmete almış olması planlanıyor.

Proje 885M Yasen M sınıfı Kazan nükleer
denzaltısı da 3 Aralık günü Onks (NATO
kodu SS-N-26 "Stroble") seyr füzes deneme
atışı gerçekleştrd.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan br
açıklamada, 2012 yılından bu yana 900'den
fazla İHA'nın Rus ordusuna teslm edldğ
kaydedld.

Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey
Krvoruçko, gelştrlmes tamamlanmak
üzere olan S-500 stratejk hava savunma
sstemnn 2021'de hzmete grmeye
başlayacağını söyled.
Rosteh Genel Müdürü Sergey Çemezov, T-14
Armata ana muharebe tankının teslmatının
2021 yılında başlayacağını açıkladı. Çemezov,
frmasının tek motorlu orta sınıf br muharp
br uçak üzernde çalıştığını da açıkladı.

Savunma Bakanlığı le Amur Tersanes
arasında, Pasfk Flosu çn k Proje 20380
ve dört Proje 20385 sınıfı korvetn nşası
çn 15 Aralık günü br sözleşme mzalandı.
Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Kaynak: DefenseNews

Rus basını, Dağlık Karabağ Savaşı'nda İHA'ların
oynadığı rol ışığında Rus savunma sanaynn
İHA'ları düşüreblecek br nsansız helkopter
gelştrmeye başladığını bldrd.
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İsrall Elbt frması, Senegal'n sparşn
verdğ dört adet Shaldag tp karakol botun
teslmatını tamamladı.

Galkayo şehrnde Eş-Şebab tarafından 18
Aralık günü düzenlenen saldırıda, aralarında üst
düzey Somall yetkllern de bulunduğu 15 kş
hayatını kaybett. Öte yandan Eş-Şebab le
mücadele konusunda Kenya le Somal
arasındak anlaşmazlık, syas gerlm artırdı.

Sırbstan Devlet Başkanı Aleksandar Vucc,
Rusya Dışşler Bakanı Sergey Lavrov'la
brlkte 15 Aralık günü Belgrad'da
düzenledkler basın toplantısında, ülkesnn
savunma kablyetlerne katkılarından dolayı
Rusya'ya teşekkür ett.
Kaynak: RUSI

Rusya'nın mzaladığı anlaşma le Sudan'ın
Kızıldenz kıyısındak Port Sudan Lmanı'nda br
asker üs kuracağı bldrlyor.

Kaynak: Garowe Online

Somal Özel Kuvvetler, ülkenn güneyndek
Sablale bölgesnde düzenledğ operasyonda
terör örgütü Eş-Şebab'ın 17 üyesn etksz
hale getrd.
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İsral Hava Kuvvetler 30 Aralık günü Şam’ın
kuzeybatısındak Hzbullah mevzlerne br
taarruz gerçekleştrd. Saldırıda br Surye rejm
asker ölürken beş asker yaralandı.

Sayı 1 | Ocak 2021

Suud Arabstan'ın 2021 savunma bütçes,
2020'ye kıyasla %3.8 oranında azalarak
46.62 mlyar dolar olarak belrlend.

Kaynak: Janes

Tayvan Hava Kuvvetler'ndek F-16A/B savaş
uçaklarından 22 adednn F-16V sevyesne
yükseltlmesnn 2022 tbaryle tamamlanacağı
bldrld. Tayvan'ın toplam 140 F-16A/B uçağı,
2016 yılında başlatılan projeyle modernze
edlecek.
Kaynak: Janes

Suud Arabstan'ın 2010 yılında 29 mlyar
dolara sparşn verdğ 84 adet F-15SA
savaş uçağının sonuncusu 11 Aralık günü
teslm edld. Suud Arabstan'ın hava
kuvvetler envanterndek 72 F-15S uçağı da
ayrı br proje kapsamında F-15SA sevyesne
modernze edlyor.
Kaynak: Janes

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkller, ülke
çnde tasarlanan yen denzaltılar çn
ABD'den alınacak krtk teknolojlere dar bu
ülkenn hracat zn verdğn açıkladılar.

Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Rosteh Genel Müdürü Sergey Çemezov, knc
flo S-400 satışı çn Türkye'nn kararını
bekledklern söyled. Çemezov, lk sözleşmenn
kapsamın altındak br adet S-400'ün
teslmatının tamamlandığını ve ödemenn
tamamının yapıldığını; knc sstemn satışı le
lgl olarak Türkye'nn karar vermes gerektğn,
bazı parçaların Türkye'de üretlmes
olasılığının da görüşüldüğünü söyled.
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Türk Denz Kuvvetler çn Meltem-3
projesyle sparş verlen P-72 denz karakol
uçaklarının lk 14 Aralık günü teslm edlerek
göreve başladı. ATR-72 bölgesel yolcu
uçağının özel görev sstemler ve sensörlerle
donatılmış denz karakol model olan P-72'den
toplam altı adet envantere grecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Savunma Sanay Başkanı Prof. Dr. İsmal
Demr, Twtter hesabından yaptığı duyuruda
Türk savunma sanay frmalarının Tunus’a
150 mlyon dolar tutarında hracat çn mza
attığını duyurdu. Demr, TUSAŞ’ın ANKA-S
nsansız hava araçlarının, BMC’nn Krp ve
Nurol Makna’nın Ejder Yalçın zırhlı
araçlarının, Katmercler, tank taşıyıcı ve
tanker gb çeştl araçlarının ve Aselsan
elektro optk sstemlernn Tunus güvenlk
güçlernn hzmetnde olacağını açıkladı.
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Savunma Bakanı Andry Taran, ülkesnn 2021
tbaryle NATO'ya üyelğnn gerçekleşmesn
hedefledklern açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanı Andry Taran le
Türkye Savunma Sanay Başkanı İsmal Demr,
15 Aralık günü Ukrayna çn teknoloj transfer
yoluyla 4 adet Ada sınıfı korvet ve Bayraktar
TB2 SİHA ortak üretmn çeren br anlaşmayı
mzaladılar. Öte yandan k ülke arasında uzay
alanındak şbrlğnn daha da dernleşeceğ
kaydedlyor.

Kaynak: DefenseNews

Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandır
Mronuk, Ukrayna Hava Kuvvetler'ne at MG29 savaş uçaklarının İsral tarafından
modernze edleceğn açıkadı. Mronuk'un
açıklamasına göre modernzasyon faalyetnn
2021'de gerçekleştrlmes ve uçakların 2035'e
kadar görev yapması planlanıyor. Anlaşma
kapsamında ayrıca Su-27 ve Su-25 uçaklarının
da 2030'ların ortalarına kadar görev yapacak
şeklde modernzasyonu öngörülüyor.
Sayı 1 | Ocak 2021

Ukrayna Savunma Bakanı Andry Taran, Türk
İHA’ların etknlğnn Surye ve Dağlık
Karabağ’da görüldüğünü belrterek, Ukrayna
ordusunu modern ve etkn slahlarla
donatmak çn Türk İHA’lara htyaç
duyduklarını söyled.

Kaynak: Sputnik

Ukrayna ordusu 24 Aralık günü Herson
bölgesnde Smerç topçu roket sstemlernn
de kullanıldığı br fl atış tatbkatı
gerçekleştrd.

Yunanstan'da Mecls Savunma Tedark Alt
Komsyonu, 17 Aralık günü 18 adet Rafale
savaş uçağının alımına onay verd. Uçakların
malyetnn 1.92 mlyar euro; uçaklarla brlkte
kullanılacak Meteor havadan havaya füzeler
le Yunan Hava Kuvvetler envanterndek Mca
ve Exocet füzelernn Rafale'lerle brlkte
kullanılmaları çn modernzasyonu çn de
toplam 400 mlyon euro harcanacağı
kaydedlyor.
18 Rafale'den 12 aded (on tek ve k çft
koltuklu) Fransız Hava Kuvvetler'nden
devralınacak. Sözleşmenn 2021 Hazran'ında
mzalanması ve lk altı uçağın sözleşme
mzasından tbaren 20'nc ayda teslm edlmes
planlanıyor.

Kaynak: Janes

Kaynak: Defense Post

Yemen'de Husler 23 Aralık günü Suud
Arabstan'a at CH-4B tp br SİHA'yı
düşürdüler.
Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Yunan Dışşler Bakanlığının meclse sunduğu
blgye göre, Mora'nın güneyndek Kalamata'da
kurulacak uluslararası uçuş eğtm merkez çn
İsrall Elbt frmasının teklf fyat açısından
brnc sırada yer aldı. Elbt, Yunan Hava
Kuvvetler'ne 10 adet İtalyan Leonardo frması
üretm M346 le uçuş eğtm hzmet
sağlayacak. M346, İsral Hava Kuvvetler'nde de
kullanılıyor. 20 yıl sürel projenn malyetnn 1.4
mlyar euro olduğu kaydedlyor
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