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ABD’de Kasım ayında yapılan başkanlık

seç�mler�n� kazanan Joe B�den’ın görev�

devralışı, ABD yakın tar�h�nde benzer�ne

rastlanmayan olaylara sahne oldu. 

ABD Kongres�’nde seç�m sonuçlarının

onaylanması oturumu sırasında, daha

önceden Donald Trump’ın çağrısıyla

Wash�ngton’a gelm�ş ve b�na dışında

toplanmış çok sayıda göster�c� olay çıkardı.

Kongre b�nasına g�ren Trump destekç�ler�,

oturumun düzenlend�ğ� salon ve

Tems�lc�ler Mecl�s� Başkanı Nancy

Pelos�’n�n odası dah�l pek çok yere g�rd�,

b�naya ve eşyalara madd� zarar verd�.

 Çıkan olaylarda dört k�ş� hayatını kaybett�.

Olay, ABD kamuoyunda büyük �nf�ale 

neden olurken, B�den ve yardımcısı

Kamala Harr�s’�n 20 Ocak’tak� yem�n

tören� gerg�n b�r atmosferde gerçekleşt�.

45’�nc� Başkan Trump’ın görev�ndek� en

son �craatlarından b�r�, B�rleş�k Arap

Em�rl�kler� (BAE) �le 50 adet F-35 savaş

uçağı ve 18 adet Reaper s�lahlı �nsansız

hava aracı (SİHA) satış anlaşmasının

�mzalanması oldu. 

BAE–İsra�l �l�şk�ler�n�n normalleşmes�n�

öngören Abraham/İbrah�m Antlaşma-

sı'nın g�zl� hükümler�nden olduğu �dd�a

ed�len F-35 satışı b�r süred�r ABD ve İsra�l

kamuoyunda tartışılmaktaydı.

İsra�l’�n, Trump yönet�m�nden çeş�tl�

garant� ve vaatler karşılığında bu satışa

�t�razını çekm�ş olduğu �dd�a ed�lmekteyd�.

www . t r guven l i kpor t a l i . c om/guvenlikportali /guvenlikportali
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Başkanlık görev�n� devralan B�den’ın da �lk

�craatlarından b�r�, Suud� Arab�stan ve

BAE �le �mzalanmış s�lah anlaşmalarının

gözden geç�r�lmes� kararı oldu.

Ocak ayında Sahra Altı Afr�ka’da IŞİD

bağlantılı grupların saldırı ve eylemler�

artış gösterd�. N�jerya, Somal�, Mal� ve

Burk�na Faso’da çatışmalar ş�ddetlen�rken

Fransa’nın bölgedek� asker� faal�yet� de

paralel olarak arttı.

Yunan�stan’ın Fransa �le Rafale savaş uçağı

alım anlaşması �mzalaması, �k� ülke

arasındak� asker�–stratej�k �şb�rl�ğ�

açısından öneml� b�r dönüm noktası oldu.

Doğu Akden�z’de İsra�l, İtalya ve Mısır �le

ayrı ayrı asker� �l�şk�ler�n� hızla gel�şt�ren

Yunan�stan’ın, f�nans kaynaklarını zorlama

pahasına,    hava    ve   den�z    kuvvetler�n�n

modern�zasyonu �ç�n yoğun b�r çaba �ç�nde

olduğu gözlemlen�yor. Bu kapsamda öne

çıkan b�r d�ğer husus, sayısı artan

müşterek tatb�katlarda gözlemlend�ğ�

üzere Mısır, İsra�l ve Fransız s�lahlı

kuvvetler� �le b�rl�kte çalışab�l�rl�k

(�nteroperab�l�ty) konusuna ver�len önem.
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6 Ocak günü Donald Trump'ın destekçler,

2020 Amerka Brleşk Devletler başkanlık

seçmlernn sonuçlarını protesto etmek ve

Trump'ın Başkan Yardımcısı Mke Pence ve

Kongre'nn başkan seçlen Joe Bden'n

zafern reddetme talebn desteklemek çn

Washngton'da toplandı. Göstercler, seçm

sonucunun onaylanması oturumu sırasında

ABD Kongres'n bastı.

Çıkan olaylarda dört kş hayatını kaybett.

Joe Bden ve yardımcısı Kamala Harrs 20

Ocak günü yemn ederek göreve başladı.

Brleşk Arap Emrlkler (BAE), 20 Ocak günü

ABD le br öncek Başkan Donald Trump'ın

görevdek son saatlernde 50 adet F-35

savaş uçağı ve 18 adet Reaper İHA alım

anlaşması mzaladı. Ancak BAE ve Suud

Arabstan'la mzalanan çeştl savunma

anlaşmaları, yen Başkan Bden tarafından

ncelenmek üzere donduruldu.

Donald Trump yönetm 15 Ocak günü, ulusal

güvenlğ tehdt ettğ ve Çn ordusu le

bağlantılar bulunduğu gerekçesyle 10 adet

Çnl şrket kara lsteye aldı. Kara lsteye

alınanlar arasında dev akıllı telefon üretcs

Xaom de bulunuyor.

Trump'ın daha önce veto ettğ 2021

savunma bütçes, Temslcler Mecls'nn

ardından Senato'da da 3'te 2'nn üzernde

oyla kabul edlerek yasalaştı. 
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Kaynak: CNN Türk

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-

Karrenbauer, en son Dağlık Karabağ

Savaşı'nda görüldüğü üzere İHA'lara karşı çok

daha gelşmş hava savunma sstemlerne

htyacın artmış olduğunu belrtt.

Kaynak: Defense Post

Rhenmetall ve MBDA frmaları Alman Denz

Kuvvetler çn yüksek güçlü lazer slah

sstem gelştryor. Sstemn denemelernn

2022 yılında başlaması planlanıyor.

Kaynak: Defense Post

https://www.cnnturk.com/dunya/abdde-tarihe-gececek-gun-6-ocak-baskini-iste-anbean-kongre-baskininda-yasananlar?page=1
https://www.amerikaninsesi.com/a/abdnin-46nci-baskani-gorevi-devraldi/5745044.html
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/28/rheinmetall-mbda-building-high-energy-lasers-for-germanys-navy/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/biden-reviews-gulf-arms-deals/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=biden-reviews-gulf-arms-deals
https://www.bloomberght.com/abd-cinli-akilli-telefon-devini-kara-listeye-aldi-2272606
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/abd-2021-savunma-butcesi-senatoda-kabul-edildi-41704234
https://www.cnnturk.com/dunya/abdde-tarihe-gececek-gun-6-ocak-baskini-iste-anbean-kongre-baskininda-yasananlar?page=1
https://www.thedefensepost.com/2021/01/15/german-minister-pushes-drone-air-defenses/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-minister-pushes-drone-air-defenses
https://www.thedefensepost.com/2021/01/15/german-minister-pushes-drone-air-defenses/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-minister-pushes-drone-air-defenses
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/28/rheinmetall-mbda-building-high-energy-lasers-for-germanys-navy/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/biden-reviews-gulf-arms-deals/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=biden-reviews-gulf-arms-deals


ABD Kara Kuvvetler, Rusya'nın bölgede

artan asker varlığına karşı Kuzey Kutup

Bölgesne yönelk br "Arktk Tugay" kurmayı

planlıyor.

ABD Hava Kuvvetler, Boeng frmasına 2.1

mlyar dolara 15 adet KC-46A tanker uçak

sparş verd.

ABD Füze Savunma Dares, hpersonk füze

sstemlernn tespt ve takb çn

gelştrlecek sensör sstem çn L3Harrs ve

Northrop Grumman frmalarıyla prototp

gelştrme sözleşmeler mzaladı.

ABD Kara Kuvvetler, Army Expedtonary

Warfghter Experment 2021 adlı tatbkatta

Rafael üretm Spke tanksavar füzesnn

omuzdan ateşlenen Spke SR modeln

dened.

2 Sayı 2 | Şubat 2021

Trump dönemnde savunma ve güvenlk

bürokrassnde üst düzey görev yapan

yetkllern özel sektörde ş bulmakta

zorlandıkları bldrlyor.

USS Theodore Roosevelt Uçak Gems görev

gücü, 24 Ocak günü Güney Çn Denz'nde

genş ölçekl br tatbkata başladı. Tatbkata

Çn sert tepk gösterd.

Kaynak: Defense Post

Avusturya Savunma Bakanlığı, General

Dynamcs European Land Systems-Steyr

frmasına 106 mlyon euro tutarında 30 adet

Pandur 6 x 6 zırhlı araç sparş verd.

Avustralya, Kara Kuvvetler envanterndek 22

adet Tger taarruz helkoptern değştrmek

çn AH-64E Guardan'ı seçt. İHA'larla brlkte

harekât yapma kablyetne sahp olacak

helkopterlerden 29 adet alınması ve toplam

malyetlernn 4 mlyar Avustralya doları

(yaklaşık 3 mlyar Amerkan doları) olması  ön

görülüyor.

Belarus Hava Kuvvetler Komutanı İgor Golub

14 Ocak günü ülkesnn, Rusya'ya lave Su-

30SM savaş uçağı ve M-35 taarruz

helkopter sparş verdğn açıkladı.

Kaynak: Russian Aviation

https://www.thedefensepost.com/2021/01/22/us-army-arctic-brigade/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-army-arctic-brigade
https://www.bizjournals.com/seattle/news/2021/01/21/boeing-kc-46-tanker-usaf-orders-second-lot-in-2021.html
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2021/01/25/missile-defense-agency-picks-two-vendors-for-hypersonic-weapon-tracking-sensor-prototypes/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/land/2021/01/29/us-army-looks-at-israeli-precision-munition-for-infantry-squads/
https://www.politico.com/news/2021/01/08/post-trump-jobs-national-security-456180?fbclid=IwAR0Wg9GvX4se0DfC2DP60rgZ_aQ4ri0Lm1iiNo1eAc8nVXSqDOwGO3-GOQY
https://www.thedefensepost.com/2021/01/25/us-warships-exercises-south-china-sea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-warships-exercises-south-china-sea
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/biden-reviews-gulf-arms-deals/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=biden-reviews-gulf-arms-deals
https://www.thedefensepost.com/2021/01/22/us-army-arctic-brigade/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-army-arctic-brigade
https://www.defenceturk.net/avusturya-ordusuna-pandur-evo-6x6-zirhli-personel-tasiyici-siparisi
https://adbr.com.au/apache-confirmed-as-tiger-arh-replacement/
https://www.ruaviation.com/news/2021/1/15/15740/
https://www.ruaviation.com/news/2021/1/15/15740/
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Bden yönetmnn, br öncek hükümetn Suud

Arabstan ve Brleşk Arap Emrlkler'yle

yapılan slah anlaşmalarını gözden geçreceğ,

bu kapsamda F-35 satış sürecnn de

donduğu haber üzerne BAE'nn ABD

Büyükelçlğ br açıklama yayımladı.

Açıklamada özetle "BAE'nn bölgesel barış

ve stkrarın korunması çn cdd yük

sırtlandığı, bu sayede ABD'nn dğer

küresel sorunlarla uğraşmak çn

unsurlarını kaydırabldğ ve brlkte

çalışablrlğn ne kadar öneml olduğu"

belrtld.

Kaynak: Defense News

BAE, İsveçl Saab frmasına 1 mlyar dolar k

lave GlobalEye havadan erken hbar ve

kontrol uçağı sparş verd. Frma BAE'den

2015 yılında bu uçaktan üç adetlk br sparş

almıştı.

Bulgarstan'ın Türkye'den Bayraktar TB2 İHA

alımı le lglendğ dda edld.

Fransız askerler tarafından Burkna Faso'da

düzenlenen operasyonda 20'den fazla radkal

İslamcı terörst öldürüldü.

Kaynak: Defense Post

Cezayr'n Tunus sınırındak Tebse lnde yola

döşenen mayının patlaması sonucu 5 kş

hayatını kaybett, 3 kş yaralandı.

Çad ordusu 23 Ocak günü Fransa'dan 9 adet

ERC-90 Sagae 6x6 zırhlı muharebe aracı

teslm aldı.

Kaynak: Army Recognition

https://twitter.com/UAEEmbassyUS/status/1354527954987085825
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/04/saab-nabs-1-billion-deal-for-two-more-global-eye-planes-to-the-united-arab-emirates/
https://bulgarianmilitary.com/2021/01/27/bulgaria-with-interest-in-buying-turkish-bayraktar-tb2-uavs/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/22/france-kills-20-jihadists-burkina-faso/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=france-kills-20-jihadists-burkina-faso
https://www.thedefensepost.com/2021/01/22/france-kills-20-jihadists-burkina-faso/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=france-kills-20-jihadists-burkina-faso
https://www.trthaber.com/haber/dunya/cezayirde-mayin-patladi-5-olu-3-yarali-547350.html
https://www.armyrecognition.com/defense_news_january_2021_global_security_army_industry/france_delivers_nine_erc-90_sagaie_6x6_armored_vehicles_with_90mm_cannon_to_chad_army.html
https://www.armyrecognition.com/defense_news_january_2021_global_security_army_industry/france_delivers_nine_erc-90_sagaie_6x6_armored_vehicles_with_90mm_cannon_to_chad_army.html


Çn Ulusal Halk Kongres Dam Komtes'nde

22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe

gren kanun le Çn sahl güvenlğne, Çn'e at

olduğu dda ettğ sularda kurallara uymayan

yabancı gemlere karşı slah kullanma yetks

verld. Japonya Savunma Bakanı Kş Nobuo,

Çn'n sahl güvenlğne yabancı gemler

vurablme yetks veren yasasını "mutlak

surette kabul edlemez" olarak nteled.

Çn Donanmasının knc Type 075 LHD

gems Ocak ayı başında seyr tecrübesne

başladı. Sınıfın üçüncü gems de 31 Ocak

günü denze ndrld.

Kaynak: Naval News
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Çnl letşm teknolojler frması Xaom, Çn

ordusu le organk bağı olduğu yönündek

ddaları reddeden br açıklama yayımladı.

Endonezya'nın Fransa le 36 adet Rafale

savaş uçağı alımı çn görüştüğü bldrld.

Fas Ulusal Savunma İdaresnden Sorumlu

Bakan Abdullatf Lud, ABD'ye Fas'ta savunma

sanaysnde ortak projeler gelştrlmes ve

asker şbrlğnn güçlendrlmes çağrısında

bulundu.

Kaynak: North Africa Post

ABD yönetm Fas'a Patrot hava savunma

sstem satışına onay verd. Alınacak

sstemlern sayısı ve toplam malyet

konusunda açıklama yapılmadı.

Flpnler Denz Kuvvetler, Güney Kore'ye

sparş verlen 2,600 tonluk frkateynlerden

kncsn hzmete almaya hazırlanıyor.

Fnlandya Savunma Bakanlığı hava kuvvetler

envanterndek F-18 Hornet savaş

uçaklarının yern alacak uçağı seçmek çn

açılan HX hales kapsamında, Eurofghter

frmasından En İy ve Son Teklfn (BAFO)

sunmasını sted.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/japonyadan-cinin-sahil-guvenligine-yabanci-gemileri-vurabilme-yetkisi-veren-yasaya-tepki-/2139576
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/january/9496-second-chinese-navy-type-075-landing-helicopter-dock-ship-began-sea-trials.html
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/china-launches-3rd-type-075-lhd-for-the-plan/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/china-launches-3rd-type-075-lhd-for-the-plan/
https://www.savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/Xiaomi-cin-Ordusu-ile-calisiyor-mu
https://www.globaldefensecorp.com/2021/01/07/indonesian-fighter-jets-procurement-latest-rafale-spinoff/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/fastan-abdye-savunma-sanayisinde-ortak-projeler-gelistirilmesi-cagrisi/2107815
https://northafricapost.com/47000-us-confirms-sale-of-patriot-missiles-to-morocco.html
https://northafricapost.com/47000-us-confirms-sale-of-patriot-missiles-to-morocco.html
https://www.navaltoday.com/2021/01/26/philippine-navy-starts-final-inspection-of-new-2600-ton-frigate/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=philippine-navy-starts-final-inspection-of-new-2600-ton-frigate
https://www.savunmasanayist.com/eurofighter-finlandiya-son-teklif/
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Kaynak: Naval News

MBDA frması, yen gelştrdğ MMP

tanksavar füzesyle br mkro İHA'nın

şaretledğ hedefe başarılı br test atışı

gerçekleştrdğn duyurdu.

Fransa, denz kuvvetler çn ABD'den üç adet

yen nesl E-2D Advanced Hawkeye havadan

erken hbar ve kontrol uçağı alımı çn 5

Ocak günü anlaşma mzaladı.

Fransa, hava kuvvetler envanterndek 12

adet ABD yapımı MQ-9 Reaper SİHA'sını

modernze etmek çn ABD le görüşmeler

yürütüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetm (GKRY) le Brleşk

Arap Emrlkler (BAE) arasında savunma ve

asker şbrlğ muhtırası mzalandı.

Rum Telekomünkasyon İdares’nn

merkezne 13 Aralık 2020’de yapılan bombalı

saldırı le lgl olarak RMMO’da profesyonel

asker görev yapan 27 yaşındak br kş

tutuklandı.

Tblavamşen frması, gelştrme çalışmaları

2019 yılında başlayan T-31 adlı İHA projesn

tanıttı. 350kg faydalı yük taşıyablen T-31'n

72 saat havada kalabldğ belrtlyor.

Boeng frması, Hnt Hava Kuvvetler'nn 114

adet modern savaş uçağı alımı çn açtığı

haleye F-15EX modeln teklf edeblmek çn

ABD hükümetnden gerekl zn aldı. Boeng

Hnt Denz Kuvvetler çn ayrıca F/A-18E/F

Super Hornet uçak gems jetn teklf

edyor.

20 Ocak günü Çn ve Hndstan askerler

arasında Skkm bölgesnn kuzeyndek

tartışmalı br sınır bölgesnde çatışma

yaşandığı, her k tarafta da yaralılar olduğunu

bldrld.

Hndstan'da hükümet, yaklaşık 6.56 mlyar

dolara 83 adet Tejas Mk1A (73 tek, 10 çft

kşlk) alımına onay verd.

Kaynak: Times of India

https://www.navalnews.com/naval-news/2020/12/france-successfully-test-fires-updated-asmpa-nuclear-missile
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/21/mbda-uses-micro-drone-as-a-spotter-for-its-anti-tank-missile/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.navair.navy.mil/news/France-purchase-E-2D-Advanced-Hawkeye-Aircraft/Tue-01052021-1105
https://www.janes.com/defence-news/upgrades-in-sight-for-french-mq-9-reaper-uavs/
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2021/01/12/cyprus-uae-sign-first-military-cooperation-agreement/
https://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n364133-bombali-saldiri-nedeniyle-rmmo-askeri-tutuklandi
https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2021/02/02/new-armed-drone-is-a-milestone-in-proliferation/
https://www.reuters.com/article/boeing-india-idUSKBN29X0VI?taid=6012841f5f12730001612d92&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55793871
https://timesofindia.indiatimes.com/india/rs-48000-crore-landmark-deal-india-clears-purchase-of-83-tejas-jets-for-iaf/articleshow/80251469.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/rs-48000-crore-landmark-deal-india-clears-purchase-of-83-tejas-jets-for-iaf/articleshow/80251469.cms


İngltere'nn, Fransa-Almanya ortaklığında

yürütülen yen nesl ana muharebe tankı

projes olan Man Ground Combat System'e

katılmayı değerlendrdğ bldrlyor.

İngltere, F-35 savaş uçaklarında kullanmak

üzere MBDA frması üretm Spear 3 hassas

güdümlü füze sstem çn 550 mlyon pund

tutarında br sparş verd.

İsrall Elbt Systems İnglz Kara Kuvvetler'ne

Dsmounted Jont Fres Integraton (D-JFI)

projes kapsamında 137 mlyon dolarlık

sözleşme le hedef şaretleme sstem

satacak.

İnglz Andar şrket Bayraktar TB2 SİHA’lara

parça tedarkn durdurdu.

6 Sayı 2 | Şubat 2021

Indo-Russan Rfles Prvate Lmted (IRRPL)

frması, Rusya'nın Kalaşnkov frması lsansı

le AK-203 7.62mm pyade tüfeğ üretmne

hazırlanıyor. IRRPL toplam 700 bn adet AK-

203 üretmey planlıyor.

Israel Aerospace Industres (IAI) frması 5

Ocak günü, İsral-Hndstan ortak hava

savunma füze sstem projes MRSAM'ın

Aralık ayı sonunda başarılı br deneme atışının

gerçekleştrldğn duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el Kazem, IŞİD'n

Irak "vals" olduğu bldrlen Ebu Yasr el

İsav'nn Irak güvenlk güçler tarafından

düzenlenen br operasyonla öldürüldüğünü

açıkladı.

Irak Savunma Bakanı, Rafale alımıyla

lglendklern ve Fransa'yla ödeme koşulları

konusunda görüştüklern açıkladı.

İngltere, İtalya ve İsveç, Tempest yen nesl

savaş uçağı projesnn araştırma, gelştrme

ve ortak konsept belrleme aşaması çn br

mutabakat muhtırası mzaladı.

Kaynak: Avionist

İngltere'nn, Fransa-Almanya ortaklığında

yürütülen yen nesl ana muharebe tankı

projes olan Man Ground Combat System'e

katılmayı değerlendrdğ bldrlyor.

Kaynak: Defense News

Kaynak: Defence Turk

https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/11/british-military-looks-to-the-eurotank-as-it-weighs-its-hardware-options/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/06/the-british-pick-mbdas-spear-3-cruise-missile-for-their-f-35s/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.army-technology.com/news/uk-mod-orders-elbit-detect-and-destroy-system/
https://www.defenceturk.net/ingiliz-andair-sirketi-bayraktar-tb2-sihalara-parca-tedarikini-durdurdu
https://www.armyrecognition.com/defense_news_january_2021_global_security_army_industry/india_to_launch_licensed_production_of_kalashnikov_ak-203_soon.html
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/01/05/israel-and-india-test-of-mrsam-air-defense-system/
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/01/05/israel-and-india-test-of-mrsam-air-defense-system/
https://twitter.com/Marsattaqueblog/status/1348606208836579334
https://theaviationist.com/2021/01/05/italy-united-kingdom-and-sweden-sign-tempest-fcas-cooperation-memorandum-of-understanding/
https://theaviationist.com/2021/01/05/italy-united-kingdom-and-sweden-sign-tempest-fcas-cooperation-memorandum-of-understanding/
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/11/british-military-looks-to-the-eurotank-as-it-weighs-its-hardware-options/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/11/british-military-looks-to-the-eurotank-as-it-weighs-its-hardware-options/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defenceturk.net/ingiliz-andair-sirketi-bayraktar-tb2-sihalara-parca-tedarikini-durdurdu
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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü

Tuğgeneral Ebulfazl Şkarç, İsral

Genelkurmay Başkanı Koçav'nn saldırı

tehdtlerne cevap verd. İsral'n tehdtlern

"pskolojk savaş" veya "yanılgı" olarak

değerlendrdklern fade eden Şkarç,

"Onların en küçük hatasında hem İran'a

saldırı çn hazırladıkları füze üslern

vururuz hem de mümkün olan en kısa

sürede Hayfa ve Tel Avv' yerle br ederz."

ded.

Kaynak: Hürriyet

İran donanması 14 Ocak günü Umman

Körfez'nde seyr füzes denemeler

gerçekleştrd. Tatbkatta, yen hzmete alınan

Makran adlı tankerden dönüştürülmüş lojstk

destek ve özel harekât gems de kullanıldı.

Geçtğmz yıl denze ndrlen Makran’ın tadl

edlen güvertesnden naklye helkopterler ve

İHA'lar kullanılablyor. Gem aynı zamanda

süratl hücumbotlar taşıyablyor.

15 Ocak günü Devrm Muhafızları Ordusu

ülkenn orta kesmlernde Büyük Peygamber

15 adlı br tatbkat düzenled. Tatbkatta "yen

nesl" balstk füzelern deneme atışları

gerçekleştrldğ açıklandı. Tatbkat sırasında

yen gelştrlen kamkaze İHA'lar da denend.

COVID-19 aşılama protokolünü çğneyerek

sırası gelmeden aşı yaptığı ortaya çıkan

Genelkurmay Başkanı Mguel Angel

Vllarroya, kamuoyundan yükselen tepklern

ardından görevn bıraktığını açıkladı.

İsral Genelkurmay Başkanı Avv Koçav,

katıldığı br vdeo konferansta, ABD'y İran’ın

nükleer anlaşmasına yenden katılmaması

konusunda uyararak, anlaşmanın İran'ın

nükleer slah gelştrmesne olanak

sağlayableceğn savundu.

 

İsral Savunma Bakanı Benny Gantz,

ülkesnn ABD'den üçüncü br flo F-35 savaş

uçağı alableceğn açıkladı.

 

İsral'n Harop dolanan mühmmatın gem

konuşlu modeln adı açıklanmayan br Asya

ülkesne hraç edeceğ bldrld.

Kaynak: National Interest

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/iran-nukleer-tesislerine-saldiri-tehdidinde-bulunan-israili-uyardi-hayfa-ve-tel-avivi-yerle-bir-ederiz-41726123
https://theaviationist.com/2021/01/05/italy-united-kingdom-and-sweden-sign-tempest-fcas-cooperation-memorandum-of-understanding/https:/www.hurriyet.com.tr/dunya/iran-nukleer-tesislerine-saldiri-tehdidinde-bulunan-israili-uyardi-hayfa-ve-tel-avivi-yerle-bir-ederiz-41726123
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2021/01/15/iran-tests-missiles-under-apparent-watch-of-us-navy-nuclear-sub/
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/01/13/iran-holds-missile-drill-with-two-new-warships/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/38673/iran-commissions-its-massive-oil-tanker-turned-sea-base-into-service
https://www.thedefensepost.com/2021/01/15/iran-missile-drone-drill/
https://www.uasvision.com/2021/01/19/iran-tests-suicide-drones/
https://tr.euronews.com/2021/01/23/ispanya-da-protokolu-cigneyerek-covid-19-as-s-yapt-ran-ust-duzey-yetkililer-gorevden-al-n-
https://www.longwarjournal.org/archives/2021/01/idf-chief-of-staff-warns-of-return-to-iran-nuclear-deal-details-response-to-proxies.php
https://nationalinterest.org/blog/buzz/israel%E2%80%99s-defense-minister-hints-third-f-35-squadron-175747
https://www.thedrive.com/the-war-zone/38690/ship-launched-version-of-the-israeli-harop-suicide-drone-will-be-sailing-with-an-asian-navy
https://nationalinterest.org/blog/buzz/israel%E2%80%99s-defense-minister-hints-third-f-35-squadron-175747


İsral Denz Kuvvetler'ne at Saar 5 sınıfı

Lahav korvetnn, denemeler çn k adet Iron

Dome füzesavar sstem fırlatıcısı le

donatılmış olduğunu gösteren görüntüler

yayınlandı.

 

İsral ordusu 22 Ocak günü, Lübnan tarafından

gelen ve hava sahasını hlal eden br İHA'yı

düşürdüğünü açıkladı.

 

Elbt frması adı açıklanmayan br Asya

ülkesyle 172 mlyon dolar tutarında haff

tank sözleşmes mzaladı.

 

IAI frması adı açıklanmayan br Orta Asya

ülkes le Heron Mk2 İHA br satış ve br

kralama sözleşmes mzaladı.

8 Sayı 2 | Şubat 2021

Kaynak: Defense Post

İsveç Savunma Tedark Ajansı FMV, Saab

frması le Vsby 2 sınıfı yen nesl muharp

gem üretm ve İsveç Denz Kuvvetler'ndek

Vsby sınıfı korvetlern modernzasyonu çn

k ayrı sözleşme mzaladı.

Avrupa Savunma Ajansı (EDA), PESCO

bünyesnde İtalya, İspanya, Yunanstan ve

Fransa tarafından yürütülecek Avrupa

Karakol Korvet (European Patrol Corvette;

EPC) projesn başlattı. Proje kapsamında lk

gemnn 2026-2027 cvarında tamamlanması

planlanıyor.

Kaynak: Janes

İtalyan Savunma Bakanlığı'nın, Iveco-Oto

Melara konsorsyumuna sparşn verdğ 86

adet Centauro II 8x8 tekerlekl zırhlı

muharebe aracının üretm başladı.

 

Leonardo frması, SeaSpray denz

gözetleme radarının MQ-9 Reaper SİHA'ya

entegrasyonu çn General Atomcs

frmasıyla brlkte çalışmaya başladı.

Kaynak: Naval News

https://www.thedrive.com/the-war-zone/38779/israeli-corvette-emerges-with-double-load-of-iron-dome-missiles-as-potential-threats-grow
https://www.thedefensepost.com/2021/01/22/israeli-army-says-downed-drone-lebanon/
https://www.armyrecognition.com/defense_news_january_2021_global_security_army_industry/elbit_systems_awarded_usd_172_mn_contract_to_supply_light_tanks_to_a_country_in_asia-pacific.html
https://www.uasvision.com/2021/01/27/iai-to-supply-heron-mk-ii-systems-to-asian-country/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/22/israeli-army-says-downed-drone-lebanon/
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/january/9597-saab-signe-two-contracts-for-next-generation-of-surface-ships-and-corvettes-for-swedish-navy.html
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/eda-to-support-european-patrol-corvette-pesco-project/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=eda-to-support-european-patrol-corvette-pesco-project
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/production-begins-for-italian-armys-centauro-ii-mgs
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/production-begins-for-italian-armys-centauro-ii-mgs
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/seaspray-aesa-maritime-radar-to-be-integrated-on-mq-9b-seaguardian/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/seaspray-aesa-maritime-radar-to-be-integrated-on-mq-9b-seaguardian/
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Japonya Savunma Bakanı Nobuo Ksh le

ABD'l mevkdaşı Lloyd Austn'n

gerçekleştrdkler telefon görüşmesnde

Karşılıklı İşbrlğ ve Güvenlk

Antlaşması'nın 5. maddesnn Çn'n üzernde

hak dda ettğ Senkaku Adaları'nı kapsadığı

konusunda mutabık kaldıkları açıklandı.

Kaynak: Defence Turk

Kamerun Hava Kuvvetler, helkopterlernde

kullanmak üzere Ukrayna'dan Barrer V tp

tanksavar füze teslm aldı.

Kamerun Hava Kuvvetler, helkopterlernde

kullanmak üzere Ukrayna'dan Barrer V tp

tanksavar füze teslm aldı.

Kenya, Türkye'den Katmercler frmasına 118

adet Hızır 4x4 taktk tekerlekl zırhlı araç

sparş verd.

Kolombya Savunma Bakanı Carlos Holmes

Trujllo, COVID-19 nedenyle hayatını

kaybett.

Kaynak: Defense News

ABD yönetm, Kuveyt'e sekz yen üretm AH

64E Guardan taarruz helkopter le bu

ülkenn elndek 16 adet AH-64D'nn AH-64E

sevyesne modernzasyonunu çeren 4 mlyar

dolarlık satışa onay verd.

Kuzey Kore, Kore İşç Parts'nn 8'nc

kongres şerefne düzenlenen asker geçt

törennde denzaltıdan atılan balstk

füzelern (SLBM) sergled.

Kaynak: CNN

https://turkish.aawsat.com/home/article/2761406/japonya-ve-abd-savunma-bakanlar%C4%B1ndan-kritik-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fme
https://www.thedefensepost.com/2021/01/22/israeli-army-says-downed-drone-lebanon/https:/www.defenceturk.net/kamerun-hava-kuvvetlerine-ukraynadan-barrier-v-atgm-teslimati
https://www.defenceturk.net/kamerun-hava-kuvvetlerine-ukraynadan-barrier-v-atgm-teslimati
https://www.defenceturk.net/kamerun-hava-kuvvetlerine-ukraynadan-barrier-v-atgm-teslimati
https://www.defensenews.com/land/2021/01/27/kenya-orders-118-armored-vehicles-from-turkey/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/global/the-americas/2021/01/26/colombias-defense-minister-dies-from-covid-19-at-age-69/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/global/the-americas/2021/01/26/colombias-defense-minister-dies-from-covid-19-at-age-69/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/global/the-americas/2021/01/26/colombias-defense-minister-dies-from-covid-19-at-age-69/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/kuwait-ah-64e-apache-helicopters
https://edition.cnn.com/2021/01/14/asia/north-korea-military-parade-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/14/asia/north-korea-military-parade-intl-hnk/index.html
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The Tmes gazetes, Lbya'da ele geçrlen

Pantsr S1 tp br alçak rtfa hava

savunma sstemnn ABD'ye nakledldğn

yazdı.

İsral F-35I savaş uçakları Lübnan üzernde

uçarken görüntülend. Uçakların Surye'dek

hedeflere taarruz sırasında Lübnan hava

sahasını kullandığı tahmn edlyor.

Kaynak: Defense Blog

İngltere Lübnan ordusuna sınır güvenlğnde

kullanılmak üzere 100 adet Land Rover 4x4

devrye aracı hbe ett.

Malezya Denz Kuvvetler kamuoyuna

açıkladığı beş yıllık tedark programında dkey

kalkış nş kablyetl İHA'lara öncelk

verldğn kaydett.

Mal ordusundan 26 Ocak günü yapılan

açıklamada, Fransız ordusu le brlkte

yürütülen operasyonlarda 100'den fazla

terörstn öldürüldüğü kaydedld.

Mal ordusundan 26 Ocak günü yapılan

açıklamada, Fransız ordusu le brlkte

yürütülen operasyonlarda 100'den fazla

terörstn öldürüldüğü kaydedld.

Kaynak: Naval News

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantnos

Floros ve beraberndek heyet, 18 Ocak günü

asker şbrlğ ve müşterek tatbkat konularını

konuşmak üzere Mısır Savunma Bakanı

Muhammed Zak'y zyaret ett.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Ss,

Mısır Slahlı Kuvvetler tarafından gelştrlen

br dz zırhlı aracı Kahre'dek Tahre başkanlık

sarayında nceled.

https://www.thetimes.co.uk/article/russian-missile-system-spirited-out-of-libya-by-us-hjjtz0kd2
https://defence-blog.com/news/israeli-f-35-stealth-fighter-spotted-in-lebanese-airspace.html
https://defence-blog.com/news/israeli-f-35-stealth-fighter-spotted-in-lebanese-airspace.html
https://www.defensenews.com/land/2021/01/19/lebanese-military-to-receive-100-armored-vehicles-from-uk-to-secure-borders/
https://www.janes.com/defence-news/rmn-confirms-procurement-priorities-for-next-five-years/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/27/100-jihadists-killed-french-malian-offensive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=100-jihadists-killed-french-malian-offensive
https://www.thedefensepost.com/2021/01/27/100-jihadists-killed-french-malian-offensive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=100-jihadists-killed-french-malian-offensive
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/egyptian-navy-commissions-first-locally-built-el-fateh-class-corvette/
https://www.egypttoday.com/Article/1/96601/Greek-chief-of-staff-visits-Egypt-to-discuss-developments-joint
https://www.defensehere.com/tr/misir/misir-cumhurbaskani,-misir-ordusunun-gelistirdigi-zirhli-araclari-inceledi/109904
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Myanmar Rusya'yla mzaladığı anlaşma le

Orlan 10E İHA ve Pantsr S1 alçak rtfa

hava savunma sstemler sparş verd.

24 Ocak günü Njerya açıklarında seyr

halndek Türk konteyner gems Mozart'a

korsanlar tarafından saldırı düzenlend.

Gemdek 19 mürettebattan brnn

öldürüldüğü ve 15’nn kaçırıldığı bldrld.

Kaynak: Deutsche Welle

Njerya ordusu, aybaşında IŞİD'n Batı Afrka

koluna mensup terörstler tarafından ele

geçrlen Borno kasabası yakınlarındak br

üssü düzenledğ operasyonla ger aldı.

Norveç, ev sahplğ yapacağı ve çeştl NATO

ülkelernden 10 bn askern katılması

planlanan Jont Vkng Tatbkatı'nı COVID-19

nedenyle ptal ett.

Kaynak: Sputnik

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ocak günü

Barents Denz’nn hava sahasında tespt

edlen Norveç keşf uçağına refakat etmek

üzere br Rus MG-31 avcı uçağının

havalandırıldığını bldrd.

Pakstan 20 Ocak günü orta menzll

Shaheen-III balstk füzesnn uçuş testn

başarıyla gerçekleştrdğn duyurdu.

Pakstan Denz Kuvvetler çn nşa edlen

MlGem sınıfı korvetlerden üçüncüsünün, 23

Ocak günü İstanbul Tersanes'nde düzenlenen

törenle lk kaynağı atıldı. Öte yandan

Pakstan'ın Çn'e sparş verdğ k adet Tp

054 A/P sınıfı frkateynden kncs 29 Ocak

günü denze ndrld.

Kaynak: Defence Turk

Pakstan Çn’den beş adet CH-4 tp İHA

teslm aldı.

https://www.thedefensepost.com/2021/01/26/russia-sells-myanmar-orlan-10e-drones/
https://www.dw.com/tr/nijeryada-t%C3%BCrk-konteyner-gemisine-korsan-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1/a-56328247
https://www.dw.com/tr/nijeryada-t%C3%BCrk-konteyner-gemisine-korsan-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1/a-56328247
https://www.dw.com/tr/nijeryada-t%C3%BCrk-konteyner-gemisine-korsan-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1/a-56328247
https://www.thedefensepost.com/2021/01/18/nigeria-army-retakes-base-jihadists/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nigeria-army-retakes-base-jihadists
https://tr.sputniknews.com/savunma/202101301043694613-rus-mig-31-jetinden-norvece-ait-kesif-ucagina-onleme/
https://tr.sputniknews.com/savunma/202101301043694613-rus-mig-31-jetinden-norvece-ait-kesif-ucagina-onleme/
https://twitter.com/OfficialDGISPR/status/1351863941337591808
https://www.defenceturk.net/pakistan-donanmasinin-3-milgem-korvetinin-ilk-kaynagi-atildi
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/chinese-shipyard-launches-2nd-type-054-a-p-frigate-for-pakistan-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chinese-shipyard-launches-2nd-type-054-a-p-frigate-for-pakistan-navy
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/chinese-shipyard-launches-2nd-type-054-a-p-frigate-for-pakistan-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chinese-shipyard-launches-2nd-type-054-a-p-frigate-for-pakistan-navy
https://www.defenceturk.net/pakistan-cinden-5-adet-ch-4-iha-aldi


Rusya Devlet Başkanı Vladmr Putn, Yen

Stratejk Slahların Azaltılması

Anlaşması'nın (Yen START) beş yıl süreyle, 5

Şubat 2026 tarhne kadar uzatılmasına

yönelk kararı mzaladı. ABD'nn Sovyet Rusya

le 1991'de ve Rusya Federasyonu le 1993'te

mzaladığı Stratejk Slahların Azaltılması

Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2)

uzantısı ntelğndek "New START" anlaşması,

Washngton le Moskova arasındak

yürürlüktek son nükleer anlaşma ntelğn

taşıyor.
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Polonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı

Darusz Pluta, 12 Ocak günü Ankara’da

Savunma Sanay Başkanlığı’nı zyaret ett.

Kaynak: SavunmaSanayi.Org

ABD Hava Kuvvetler, Romanya'dak Campa

Turz Hava Üssü'ne br MQ-9 Reaper İHA

flosu konuşlandırdı.

 

Romanya hükümet, ABD'den Naval Strke

Mssle (NSM) kıyı konuşlu gemsavar füze

alımını onaylayarak lgl yasa tasarısını

meclse sundu.

Portekz Savunma Bakanı Joao Gomes

Cravnho'nun yen tp COVID-19 tesptnn

poztf çıktığı bldrld.

Kaynak: Sputnik

Rus Dışşler Bakanlığı 15 Ocak günü,

Rusya'nın Açık Semalar Antlaşması'ndan

çekldğn açıkladı.

Rus muhalf lder Aleksey Navaln tutuklama

tehdtlerne rağmen 14 Ocak günü ülkesne

döndü. Navaln'nn havalmanında

tutuklanmasına tepk olarak başlayan

protesto gösterler kısa sürede büyüdü, pols

müdahales sonucu bnlerce gösterc

gözaltına alındı.

https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/01/31/putin-signs-extension-of-last-russia-us-nuclear-arms-treaty/
https://www.savunmasanayi.org/polonyadan-ust-duzey-ziyaret/
https://www.savunmasanayi.org/polonyadan-ust-duzey-ziyaret/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/26/russia-sells-myanmar-orlan-10e-drones/
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/14/romanian-government-approves-naval-strike-missile-buy/
https://www.cnnturk.com/dunya/portekiz-savunma-bakaninin-kovid-19-testi-pozitif-cikti
https://tr.sputniknews.com/savunma/202101301043694613-rus-mig-31-jetinden-norvece-ait-kesif-ucagina-onleme/
https://www.ruaviation.com/news/2021/1/15/15739/
https://www.dw.com/tr/zehirlenen-rus-muhalif-lider-navalni-%C3%BClkesine-d%C3%B6n%C3%BCyor/a-56211305
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55877949


Rusya'nın, ülkenn kuzeydoğu ucundak Çukç

Denz kıyısında 2030 yılına kadar Yahroma

tp br füze savunma erken hbar radarı

kuracağı açıklandı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenstan'a

havayolu seferlern 15 Şubat'tan tbaren

başlatma kararı aldı.

Insttute for the Study of War tarafından

Rus ordusunun Surye'dek faalyetler ve elde

ettğ deneymlerle lgl Mason Clark

tarafından kaleme alınan "The Russan

Mltary's Lessons Learned n Syra" başlıklı

br rapor yayımlandı.

Rus Denz Kuvvetler, H-47M Knjal havadan

atılan hpersonk füze sstemn hzmete

almaya hazırlanıyor. İzvestya gazetes

füzenn lk etapta Kuzey Flosu'na bağlı 98'nc

ve 317’nc donanma havacılık alaylarındak

MG-31 flolarına teslm edleceğn yazdı. Öte

yandan Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey

Krvoruçko, Zrkon hpersonk füze

sstemnn denemelernn 2021 çnde

tamamlanacağını açıkladı.

Sevmaş Tersanes CEO'su Mhal

Budnçenko, Rus Savunma Bakanlığı'nın

2020 Temmuz ayında k lave Proje 955A

Borey A sınıfı balstk füzel nükleer

denzaltı sparş verdğn açıkladı.
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Kaynak: Deutsche Welle

Kaynak: ISW

Rus Denz Kuvvetler'ne 2020 yılı çnde sekz

muharp gem ve k denzaltı teslm edldğ

bldrld.

Kaynak: Naval News

Proje 22160 sınıfı Sergey Kotov

hücumbotu, 29 Ocak günü Kırım'dak Zalv

Tersanes'nde denze ndrld.

Gelştrme ve test faalyetler devam eden

Ohotnk jet motorlu nsansız muharp

uçağının Aşuluk atış alanında 500 kg

güdümsüz bomba deneme atışı yaptığı

bldrld.

İzvestya gazetesnn haberne göre Rus

ordusu, yen gelştrlen 2S35 Koaltsya SV

kundağı motorlu obüslern Ukrayna sınırına

konuşlandırmayı planlıyor.

https://tass.com/defense/1243843
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/3/15805/
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Russian%20Military%E2%80%99s%20Lessons%20Learned%20in%20Syria_0.pdf
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/russia-prepares-to-accept-kh-47m-kinzhal-hypersonic-missile-into-service/
https://tass.com/defense/1250443
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/russian-mod-ordered-two-more-borei-a-class-ssbn-from-sevmash/
https://www.dw.com/tr/zehirlenen-rus-muhalif-lider-navalni-%C3%BClkesine-d%C3%B6n%C3%BCyor/a-56211305
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Russian%20Military%E2%80%99s%20Lessons%20Learned%20in%20Syria_0.pdf
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/eight-surface-combatants-and-two-submarines-were-delivered-to-russian-navy-in-2020/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/russian-mod-ordered-two-more-borei-a-class-ssbn-from-sevmash/
https://tass.com/defense/1250397
https://www.thedefensepost.com/2021/01/15/russia-hunter-drone-drops-bomb/
http://www.uawire.org/russia-intends-to-deploy-newest-heavy-artillery-to-ukrainian-border


Unted Engne Corporaton frması, Ka-226T

ve Ansat U haff helkopterler çn

gelştrdğ VK-650V motorunun

denemelerne başladı. Motorun gelştrme ve

test sürecnn tamamlanmasının ardından tp

sertfkasını 2023 yılında alması planlanıyor.

Hndstan'ın, ABD'nn CAATSA yaptırım

tehddne rağmen Rusya'dan S-400 hava

savunma sstem alımı yönünde

çalışmalara devam ettğ, 5.5 mlyar dolar

tutarındak paket le beş flo S-400 alınacağı

bldrld.

17 Ocak günü Somal’de terör örgütü Eş-

Şebab'ın Aşağı Şabelle bölges Beledye

Başkanı Abdulkadr Sd'nn konvoyuna

düzenledğ slahlı saldırıda altı askern

hayatını kaybettğ bldrld. Öte yandan ABD

ülkedek 700 cvarındak askerlernn

tamamını çekt.

31 Ocak günü başkent Mogadşu'da

havalmanı yakınlarındak syas ve asker

yetkllern kaldığı br otelde slah seslernn

ardından büyük br patlama meydana geld. Ölü

ve yaralılar olduğu açıklanırken sayı le lgl

blg verlmed.
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Uralvagonzavod frmasının Tafun taktk

tekerlekl zırhlı aracı şaşs üzernde

gelştrdğ RHM-9 KBRN (kmyasal byolojk

radyoaktf nükleer) ölçüm aracının

gelştrlmesn tamamladığı bldrld.

Kaynak: Russian Aviation

Kaynak: Defense Post

Kaynak: Deutsche Welle

Sudan'ın Batı ve Güney Darfur eyaletlernde

Arap ve Afrkalı etnk gruplar arasında

yaşanan şddet olayları sonucu yüzlerce kş

hayatını kaybett.

https://www.ruaviation.com/news/2021/1/29/15790/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/india-s400-looming-us-sactions/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/somali-de-teror-orgutu-es-sebabtan-konvoya-saldiri-6-olu/2113181
https://tr.euronews.com/2021/01/17/abd-somali-deki-askerlerini-tamamen-cekti
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55879831
https://tass.com/defense/1250465
https://www.ruaviation.com/news/2021/1/29/15790/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/india-s400-looming-us-sactions/
https://www.dw.com/tr/zehirlenen-rus-muhalif-lider-navalni-%C3%BClkesine-d%C3%B6n%C3%BCyor/a-56211305
https://www.dw.com/tr/sudanda-%C5%9Fiddet-y%C3%BCzlerce-%C3%B6l%C3%BC/a-56277937


Rus Hava Kuvvetler'nn Ocak ayı çnde

Surye'ye MG-29 savaş uçakları sevk ettğ

bldrld.

İsral Hava Kuvvetler Ocak ayında,

Surye'dek Hzbullah ve rejm unsurlarına

yönelk hava taarruzlarını yoğunlaştırdı. 13

Ocak günü Irak sınırı boyunca 18 ayrı hedefe

düzenlenen taarruzda 40’tan fazla mltanın

öldürüldüğü dda edld. İran Devrm

Muhafızları, bombardımanda kayıp verldğ

ddasını yalanladı.

Ocak ayının sonlarında Dera'da muhalf

unsurlar le rejm güçler arasındak çatışmalar

şddetlend. Rusya muhalflere yönelk olarak

hava saldırısı tehdd le slahlarını bırakmaları

çn 28 Ocak olarak verdğ mühlet 1 Şubat'a

uzattı. Öte yandan Rus ordusu Hasele

cvarında 300 lave asker konuşlandırdı.

İnglz The Tmes gazetes, Türk hükümetnn

Hamas'ın ülke çndek faalyetlern

kısıtlamaya başladığını dda ett.

Savunma Sanay Başkanı İsmal Demr,

2021 yılı çnde Akıncı taarruz İHA

projesnde teslmatların başlayacağını,

Aksungur İHA'sının ser üretmnn süreceğn

ve ATAK taarruz helkopter projesnde Faz

2 aşamasının teslmatlarına başlanacağını

açıkladı. Demr ayrıca Rusya'dan knc S-400

hava savunma sstem alımı le lgl

görüşmelern devam ettğn, bu pakette

teknoloj transfer ve yurt ç katkı konularının

da masada olduğunu fade ett.
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Rus Hava Kuvvetler'nn Ocak ayı çnde

Surye'ye MG-29 savaş uçakları sevk ettğ

bldrld.

Kaynak: Scramble

ABD'nn Suud Arabstan'da k yen hava üssü

ve Kızıldenz kıyısında br donanma üssü

açmayı planladığı bldrld.

Kaynak: Anadolu Ajansı

https://www.scramble.nl/military-news/russian-air-force-mig-29s-re-appear-in-syria?fbclid=IwAR19f48ra7d6up3EUmlNou97rHDWdobYID7KXfOO4K6UGRyqQAsCKvyWjzI
https://www.longwarjournal.org/archives/2021/01/israel-stepping-up-airstrikes-against-syrian-troops-in-recent-weeks.php
https://www.thedefensepost.com/2021/01/13/israeli-strikes-syria-kill-23/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/14/iran-guards-deny-losses-israel-syria-strikes/
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-january-8-29-2021
http://www.uawire.org/russia-deploys-300-troops-to-syrian-hasakah-province
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55805940?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+Turkce&at_custom2=twitter&at_custom4=50237656-5FA0-11EB-B529-C1CF39982C1E&at_campaign=64
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ssb-baskani-demir-2021de-akinci-tihada-ilk-teslimatlar-yapilacak/2105578
https://www.scramble.nl/military-news/russian-air-force-mig-29s-re-appear-in-syria?fbclid=IwAR19f48ra7d6up3EUmlNou97rHDWdobYID7KXfOO4K6UGRyqQAsCKvyWjzI
https://www.scramble.nl/military-news/russian-air-force-mig-29s-re-appear-in-syria?fbclid=IwAR19f48ra7d6up3EUmlNou97rHDWdobYID7KXfOO4K6UGRyqQAsCKvyWjzI
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/01/26/us-exploring-new-bases-in-saudi-arabia-amid-iran-tensions/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ssb-baskani-demir-2021de-akinci-tihada-ilk-teslimatlar-yapilacak/2105578


Türk Denz Kuvvetler çn nşa edlen İstf (İ)

Sınıfı frkateynlern lk TCG İstanbul 23

Ocak günü İstanbul Tersanes'nde düzenlenen

törenle denze ndrld.

Yerl mkânlarla gelştrlen Akya ağır

torpdosunun TCG Gür denzaltısından

deneme atışı yapıldı.

24 Ocak günü Mllî Savunma Bakanı Hulus

Akar berabernde Genelkurmay Başkanı

Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler

Komutanı Orgeneral Ümt Dündar ve Mllî

Savunma Bakan Yardımcısı Muhsn Dere le

Sakarya’da bulunan 1’nc Ana Bakım Fabrkası

Müdürlüğü'nde ncelemelerde bulundu.

Heyetn zyaretnde BMC frması tarafından

Altay ana muharebe tankı prototp, Altay

kulel Leopard 2A4 modernzasyon çözümü

prototp ve 8x8 tekerlekl zırhlı muharebe

aracı prototp serglend. Ayrıca yen üretlen

üç adet Fırtına NG kundağı motorlu obüsün

teslm tören düzenlend.

Türkye ve Tunus Özel Kuvvetler 17-25

Ocak tarhler arasında Ankara'da tatbkat

gerçekleştrd.

Türk Hava Kuvvetler tarafından Doğu

Akdenz’de 25 Ocak günü F-16, F-4E 2020 

16 Sayı 2 | Şubat 2021

Kaynak: Defence Turk

savaş uçakları le CN-235 naklye, E-7T

havadan erken hbar ve KC-135R tanker

uçaklarının katıldığı br eğtm uçuşu

gerçekleştrld.

NATO'nun Rusya'ya karşı Güvence Tedbrler

(Assurance Measures) faalyetler

kapsamında Karadenz'de gözetleme uçuşu

yapan E-3A AWACS uçağı, Türk KC-135R

tanker uçağından gece yakıt kmal

gerçekleştrd.

Uganda ordusunun Türkye’den Katmercler

frmasının üretm Hızır 4x4 zırhlı araç

alımıyla lglendğ kaydedlyor.

Kaynak: Army Recognition

Ukrayna Dış İsthbarat servs, Rus

ordusunun Herson bölgesne yönelk br

saldırısının beklendğn açıkladı.

 

Devlet Başkanı Volodmr Zelensk, Motor

Sç frmasını satın almak çn grşmde

bulunan Çnl Skyrzon frmasına yaptırım

uygulanmasını öngören kararnamey mzaladı.

http://ssdergilik.com/tr/HaberDergilik/istanbul-Firkateyni-denize-indirildi
https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=3824&LangID=1
https://www.defenceturk.net/altay-ve-altay-kuleli-leopard-2a4-ana-muharebe-tanklari-goz-onune-cikti
https://www.defenceturk.net/bmcnin-yeni-8x8-zirhli-muharebe-araci-goz-onune-cikti
https://www.canva.com/design/DAEWGnR5UiU/6XvXfqs-ohKAIVpTgjxQkw/edit
https://www.defenceturk.net/turkiye-ve-tunus-ozel-kuvvetleri-arasinda-ilk-kez-tatbikat-gerceklestirildi
https://www.defenceturk.net/altay-ve-altay-kuleli-leopard-2a4-ana-muharebe-tanklari-goz-onune-cikti
https://twitter.com/tcsavunma/status/1353677183991091200?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1353677183991091200%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.defenceturk.net%2Fturk-silahli-kuvvetleri-tarafindan-dogu-akdenizde-egitim-ucusu-gerceklestirildi
https://twitter.com/tcsavunma/status/1354703899182194691
https://www.armyrecognition.com/defense_news_january_2021_global_security_army_industry/uganda_could_be_the_customer_of_hizir_4x4_armored_from_katmerciler_of_turkey.html
https://www.armyrecognition.com/defense_news_january_2021_global_security_army_industry/uganda_could_be_the_customer_of_hizir_4x4_armored_from_katmerciler_of_turkey.html
http://www.uawire.org/ukrainian-intelligence-russia-may-invade-kherson-region
https://www.reuters.com/article/ukraine-china-sanctions-idUSL1N2K411U


Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerl mkânlarla

gelştrlen RK-360MT Neptun gemsavar

seyr füzes sparş verd. Bu lk kafle

sparşn teslmatlarının bu yıl çnde

başlaması ön görülüyor.

Ukrayna Denz Kuvvetler (UDzK) Komutanı

Oleksy Neyjpapa, Baykar Savunma yapımı

Bayraktar TB2 İHA'larının teslmatının bu yıl

çnde başlayacağını açıkladı.
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Ukrayna'nın önde gelen havacılık motoru

üretcs Motor Sç'n, Skyrzon tarafından

satın alınması gündeme gelmş, konu ABD'nn

sert tepks le karşılanmış ve Washngton

yönetmnn Kyv üzernde baskı uygulamasına

neden olmuştu.

Kaynak: Naval News

Kaynak: Defense Post

ABD ordusu tarafından Ukrayna ordusuna hbe

edlen 20 adet HMMWV 4x4 araç ve özel

operasyon brlkler çn 84 adet küçük bottan

oluşan br asker yardım paket 15 Ocak günü

teslm edld.

Rusya'nın 2006 yılında mzaladığı anlaşma

uyarınca Venezuela'da kurması gereken ve

2015 yılında faalyete başlaması öngörülmüş

AK-103 pyade tüfeğ fabrkasının nşasının,

COVID-19 pandems nedenyle yarım kaldığı

bldrld.

Yunanstan parlamentosu, Yunanstan

Dışşler Bakanlığı’nın İyon Denz'ndek kara

sularının 6 mlden 12 mle çıkartılması le lgl

yasa tasarısını çoğunluk oyuyla kabul ederek,

yasa halne getrd.

Yunanstan 18 adet Rafale tp savaş uçağı

alımı çn Fransa le 25 Ocak günü 2.5 mlyar

euro tutarında br anlaşma mzaladı.

Kaynak: Defense Post

Teslmatlarına Hazran ayında başlanması

öngörülen uçakların 12 aded Fransız Hava

Kuvvetlernden devredlecek, sekz aded yen

üretm olacak. 

https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/ukraine-ordered-a-first-batch-of-neptune-anti-ship-missile-systems/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/01/ukraine-ordered-a-first-batch-of-neptune-anti-ship-missile-systems/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/ukraine-to-receive-bayraktar-tb2-drones/
https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1350106948407066627
http://www.uawire.org/after-14-years-russia-fails-to-complete-construction-of-kalashnikov-assault-rifle-factory-in-venezuela
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yunanistan-parlamentosu-iyon-denizinde-kara-sularinin-12-mile-cikarilmasini-onayladi/2117256
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/01/25/greece-and-france-ink-3-billion-contract-for-rafale-fighter-jets/
https://www.thedefensepost.com/2021/01/28/ukraine-to-receive-bayraktar-tb2-drones/


Anlaşma ayrıca uçaklarla brlkte kullanılacak

slahları ve lojstk destek kalemlern de

kapsıyor. Öte yandan Fransa'nın Yunan Denz

Kuvvetler'ne Belh@rra sınıfı yen nesl

frkateyn teklf ettğ bldrlyor.

Yunan Hava Kuvvetler'nn ABD'l Lockheed

Martn tarafından F-16V modernzasyonuna

tab tutulan lk uçağı 17 Ocak günü lk

uçuşunu gerçekleştrd.
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Kaynak: Defense News

Yunanstan, İsrall Elbt frmasıyla 1.68 mlyar

dolar tutarında uçuş eğtm hzmet alımı

anlaşması mzaladı. Anlaşma kapsamında

Elbt, 10 adet İtalyan yapımı M346 jet uçağı

le Yunan Hava Kuvvetler plotlarına 20 yıl

süreyle uçuş eğtm verecek.

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/january/9606-france-to-propose-belh-rra-intermediate-size-frigate-to-hellenic-navy.html
https://www.scramble.nl/military-news/haf-f-16v-test-bed-maiden-flight-after-upgrade
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/01/05/israel-greece-sign-17-billion-deal-for-air-force-training/
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/01/05/israel-greece-sign-17-billion-deal-for-air-force-training/
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/01/05/israel-greece-sign-17-billion-deal-for-air-force-training/
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