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Londra merkezl� Uluslararası Stratej�k

Araştırmalar Enst�tüsü (IISS), her yıl

yayımladığı The M�l�tary Balance (Asker�

Denge) raporunun 2021 sürümünü ve buna

eşl�k eden gözlem raporunu yayınladı.

Küresel ölçekte asker� harcamalar, kuvvet

dengeler�, öneml� jeopol�t�k ve asker�-

teknoloj�k gel�şmeler�n yer aldığı, savunma

ekonom�s�n�n yıllık değerlend�rmes�n�

�çeren rapora göre küresel asker�

harcamalar reel olarak 2020 yılında b�r

öncek� yıla göre %3.9 artarak 1.83 tr�lyon

dolara yükseld�. Bu artışın COVID-19

salgını ve bundan kaynaklanan küresel

ekonom�k daralmaya rağmen gerçekleş-

mes�ne d�kkat çek�ld�.

Rapora göre 2019 yılında %1.85 olarak

gerçekleşen küresel savuna harcamalarının

küresel gayr� saf� yurt �ç� hasılaya (GSYH)

oranı 2020 yılında % 2.08’e yükseld�.

Raporda, ABD’n�n asker� harcamalarının

geçen yıl küresel savunma harcamalarının

%40.3’üne karşılık geld�ğ�; Ç�n’�n savunma

bütçes�nde geçen yıl nom�nal artışın 12

m�lyar dolar olduğuna �şaret ed�ld�. 

Avrupa’da toplam asker� harcamalarda

2020 yılında b�r öncek� yıla göre reel olarak

%2 artış gerçekleşt�ğ�; NATO'nun 28

üyes�nden 9’unun, 2020'de GSYH’n�n

%2's�n� savunmaya harcama hedef�n�

tutturduğu aktarıldı.

1 Şubat günü Myanmar'da gerçekleşen

asker� darbe, kısa süre �ç�nde ülke �ç�nde

c�dd� b�r tepk� �le karşılaştı. Ülkede

düzenlenen darbe karşıtı göster�ler

ş�ddet�n� artırırken darbe yönet�m�

ülkedek� �let�ş�m altyapısında gen�ş

kapsamlı kes�nt� ve kontrol uygulamaya

başladı.

www . t r guven l i kpor t a l i . c om/guvenlikportali /guvenlikportali

ÖZET
Arda Mevlütoğlu



Sahraaltı Afr�ka'da aşırı İslamcı terör

örgütler� �le mücadele ve operasyonlar

Şubat ayında ş�ddet�n� artırdı. N�jerya,

Mal� ve Somal�'de ordu b�rl�kler�n�n

düzenled�kler� operasyonlarda kayda değer

başarılar kazanılmış olsa da, IŞİD, el Ka�de

ve bağlantılı grupların bölgede faal�yet alan

ve der�nl�kler�n� artırdıkları gözlenmekte.

Türk�ye - ABD �l�şk�ler�nde b�r Gord�on

düğümüne dönüşen F-35/S-400 mesele-

s�nde, Ankara'dan yen� b�r hamle geld�.

Savunma Sanay�� Başkanlığı'nın b�r �şt�rak�

olan SSTEK ş�rket�, ABD'n�n önde gelen

hukuk ve lob� f�rmalarından Arnold &

Porter �le, F-35 projes�ndek� sanay� katılımı

ve Türk�ye'n�n argümanları �le �lg�l� F-35

proje paydaşları nezd�nde lob� faal�yetler�

yapılması �ç�n altı aylık b�r sözleşme

�mzaladı.

Ancak öte yandan ABD hükümet

kanadından S-400 meseles�ne da�r  yapılan

açıklamalarda herhang� b�r poz�syon

değ�ş�kl�ğ�ne �şaret ed�lmezken;

Türk�ye'n�n S-400 s�stem�n� ülkede

tutmaması b�r ön koşul olarak öne

sürülüyor. Bu ortamda, 20 Ocak günü

göreve başlayan ABD Başkanı Joe B�den'ın,

Türk�ye Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p

Erdoğan �le henüz doğrudan b�r �rt�bat

kurmamış olması öneml� b�r gösterge

olarak d�kkat çek�yor.
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Almanya'da koalsyon hükümet, "slahsız"

olmak kaydıyla Eurodrone İHA projesne onay

verd.

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, 17-

18 Şubat'ta yapılacak NATO Savunma

Bakanları Toplantısı'nda NATO'nun

Afganstan'da kalma veya bu ülkeden çeklme

konusunda değerlendrme yapacaklarını

söyled.

Balh bölgesnde bomba malatı eğtm verlen

br bnada gerçekleşen patlama sonucu 30

Talban mltanı hayatını kaybett.

Raporda, güvenlk durumunun yanı sıra hızlı

gelşen ekonomk ve teknolojk değşmde,

Alman ordusunun "yeterl derecede fnanse

edlmedğ", "yeternce hazırlıklı olmadığı" ve

"tek taraflı olarak ülke dışındak msyonlar çn

tertp edldğ" vurgulandı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-

Karrenbauer, Türk mevkdaşı Hulus Akar le

bugün Berln'de br görüşme gerçekleştrd.

Kramp-Karrenbauer, görüşme sonrası yaptığı

açıklamada Türkye'nn öneml br NATO

müttefk olduğuna vurgu yaparak k müttefk

ülke olan Almanya ve Türkye arasında dyalog

ve dengenn İttfak açısından hayat önem

taşıdığını belrtt. Alman Bakan, NATO'nun

güneydoğu kanadında stkrarın her k ülkenn

de ortak çıkarı olduğunu vurguladı.
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Kaynak: DeutscheWelle

Kaynak: Defense Post

Almanya Savunma Bakanlığı hazırladığı ve

Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ve

Savunma Bakanı Annegret Kramp-

Karrenbauer tarafından Federal Meclstek

lgl komsyonlara sunulan br raporda, Alman

ordusunun yarının zorluklarına ve tehdtlerne

karşı yeternce hazır olmadığı kaydedld.

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.

Almanya, kara kuvvetler envanterndek

Leopard 2A6 tankları çn Rafael frmasına

Trophy aktf savunma savunma sstem

sparş verd.

https://www.thedefensepost.com/2021/02/04/german-coalition-approves-eurodrone/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-coalition-approves-eurodrone
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nato-savunma-bakanlari-17-18-subatta-afganistani-masaya-yatiracak/2145762https:/www.aa.com.tr/tr/dunya/nato-savunma-bakanlari-17-18-subatta-afganistani-masaya-yatiracak/2145762
https://www.thedefensepost.com/2021/02/16/30-taliban-die-explosion-bomb-making-class/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=30-taliban-die-explosion-bomb-making-class
https://www.dw.com/tr/alman-savunma-bakan%C4%B1-zor-konular-da-konu%C5%9Fuldu/a-56420589
https://www.dw.com/tr/alman-savunma-bakan%C4%B1-zor-konular-da-konu%C5%9Fuldu/a-56420589
https://www.dw.com/tr/alman-savunma-bakan%C4%B1-zor-konular-da-konu%C5%9Fuldu/a-56420589
https://www.thedefensepost.com/2021/02/04/german-coalition-approves-eurodrone/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-coalition-approves-eurodrone
https://www.trthaber.com/haber/dunya/almanya-savunma-bakanligi-ordumuz-tehditlere-hazir-degil-555334.html
https://www.navaltoday.com/2020/12/30/australia-orders-two-more-p-8a-poseidon-aircraft/
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/02/23/germany-orders-israels-trophy-active-protection-system-for-its-leopard-2-tanks/


ABD Savunma Bakanı Lloyd Austn 23 Şubat

günü, Kanada, Polonya, İngltere ve Ltvanya

Savunma Bakanları le Ukrayna'ya verdğ

desteğ görüşmek üzere çevrm ç toplantı

yaptı.

ABD Denz Kuvvetlerne at USS Nmtz ve USS

Theodore Roosevelt uçak gemler Güney Çn

Denz'nde buluşarak beraberlerndek görev

kuvvetleryle brlkte ortak devrye gerçekleş-

trdler.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austn,

Afganstan'da şddetn halen çok yaygın

olduğunu ve barış müzakerelernde daha çok

lerleme kaydedlmes gerektğn belrterek

ABD'nn Afganstan'dan çeklme konusunda

acelec davranmayacağını açıkladı.

ABD Hava Kuvvetler çn Boeng le İsveçl Saab

frmaları tarafından gelştrlen yen nesl jet

eğtm uçağı T-7A'nın üretmne başlandı.

ABD Hava Kuvvetler Komutanı Orgeneral CQ

Brown, F-16'ların değştrlmes çn düşük

malyetl yen br tasarımın değerlendrldğn

açıkladı. F-35'n malyetnden dolayı eleştrlern

arttığı br dönemde gelen bu açıklama, yen

savaş uçağı htyacı ve F-35'n başarısı le lgl

yen tartışmaları başlattı.

ABD Başkanı Joe Bden, Savunma Bakanlığını

(Pentagon) zyaret sırasında bakanlık

bünyesnde sadece Çn'e odaklanacak "Çn

Görev Gücü" adlı br brmn kurulduğunu

açıkladı.
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Kaynak: DefenseNews

Kaynak: DefenseNews

Kaynak: Breaking Defense

ABD Hava Kuvvetler çn gelştrlen F-15'n yen

versyonu F-15EX lk uçuşunu 3 Şubat günü

Boeng frmasının St. Lous'dek tesslernden

gerçekleştrd. Yen nesl elektronk ve sensör

sstemleryle donatılan F-15EX'n 2024'ten

tbaren hzmete grmes ve 2050'ye kadar

görevde kalması planlanıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/abd-savunma-bakani-austin-4-nato-ulkesinin-savunma-bakanlari-ile-ukraynayi-gorustu-41746975
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39108/two-u-s-navy-aircraft-carriers-just-teamed-up-in-the-south-china-sea
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-savunma-bakani-austinden-afganistandan-cekilme-surecini-yavaslatma-sinyali/2150978
https://www.defenceturk.net/boeing-t-7a-egitim-ucagi-montajina-basladi
https://breakingdefense.com/2021/02/clean-sheet-f-16-replacement-in-the-cards-csaf-brown/
https://www.defensenews.com/pentagon/2021/02/10/biden-announces-new-pentagon-china-task-force/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/pentagon/2021/02/10/biden-announces-new-pentagon-china-task-force/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39108/two-u-s-navy-aircraft-carriers-just-teamed-up-in-the-south-china-sea
https://breakingdefense.com/2021/02/clean-sheet-f-16-replacement-in-the-cards-csaf-brown/
https://www.thedefensepost.com/2021/02/03/f15ex-eagle-maiden-flight/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=f15ex-eagle-maiden-flight


DARPA tarafından LongShot adlı, havadan

bırakılablen ve üzernde taşıdığı havadan

havaya füzelerle muharp görevler cra

edeblen br İHA projes başlatıldı. Proje

kapsamında General Atomcs, Lockheed

Martn ve Northrop Grumman frmalarıyla

gelştrme sözleşmeler mzalandı.

ABD Denz ve Hava Kuvvetler Lockheed

Martn frmasına 414 mlyon dolar tutarında

LRASM gemsavar füze sparş verdler.

ABD Denz Kuvvetler çn nşa edlen Arlegh

Burke sınıfı DDG118 Danel Inouye

destroyer kabul denemelern tamamladı.
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Avustralya, ordunun amfb kablyetlernn

gelştrlmes çn yaklaşık 620 mlyon dolar 

 bütçel LAND 8710 Phase 1 projesn

başlattı. Proje kapsamında yen çıkarma

araçları tedark edlecek.

Azerbaycan ve Türk Slahlı Kuvvetler 1-12

Şubat arasında Kars'ta "Kış 2021" adlı tatbkat

gerçekleştrdler.

Kaynak: UAS Vision

Kaynak: Breaking Defense

Cezayr Savunma Bakanlığı, Fransa

komutasındak uluslararası asker koalsyonun

şemsyes altında Afrka'nın Sahel bölgesne

asker gönderlmesnn söz konusu olmadığını

belrtt. Bakanlık açıklamasında, gayes ülkenn

stkrarını bozmak ve kaos oluşturmak olan

kötü nyetl bu tür yanlış yorumların kat

surette yalanlandığı kaydedld.

Kaynak: Yeni Şafak

https://www.uasvision.com/2021/02/11/darpa-initiates-design-of-longshot-uav/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/lockheed-martin-secures-414-million-order-for-lrasm-anti-ship-missile-production/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lockheed-martin-secures-414-million-order-for-lrasm-anti-ship-missile-production
https://www.navaltoday.com/2021/02/11/uss-daniel-inouye-completes-acceptance-trials/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uss-daniel-inouye-completes-acceptance-trials
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/australia-launches-us620-million-amphibious-capabilities-replacement-program/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=australia-launches-us620-million-amphibious-capabilities-replacement-program
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-silahli-kuvvetlerinin-karsta-duzenledigi-kis-2021-tatbikati-nefes-kesiyor/2139996
https://www.uasvision.com/2021/02/11/darpa-initiates-design-of-longshot-uav/
https://breakingdefense.com/2021/02/clean-sheet-f-16-replacement-in-the-cards-csaf-brown/
https://www.yenisafak.com/dunya/cezayirden-afrikanin-sahel-bolgesine-asker-gonderilecegi-haberlerine-yalanlama-kaos-amaclaniyor-3600257
https://www.yenisafak.com/dunya/cezayirden-afrikanin-sahel-bolgesine-asker-gonderilecegi-haberlerine-yalanlama-kaos-amaclaniyor-3600257


Çn ve Hndstan asker brlklernn,

Hmalayalar’da sınır htlafının yaşandığı

Ladakh bölgesndek ger çeklme sürec sona

erd. Tarafların, letşm ve dyalogları

sürdürme, durumu stablze etme ve dğer

sorunların karşılıklı olarak kabul edleblr

çözüme kavuşturulması konusunda anlaştığı

kaydedld.

İnglz gazete Fnancal Tmes gazetes, Çn'n

ABD savunma sanaysnde kullandığı nadr

mnerallern hracatını kısmayı değerlendr-

dğn belrtt.

Çn ve Sngapur denz kuvvetler 24 Şubat

günü Sngapur karasularında br tatbkat

gerçekleştrdler.

4

8 Şubat günü ülkenn doğusunda ADF

mlsler tarafından düzenlenen saldırıda 12

kş hayatını kaybett.

Ermenstan ordusu 25 Şubat günü, Başbakan

Nkol Paşnyan ve hükümetn stfasını sted.

Paşnyan se ülkede darbe grşm olduğunu

söyled, Genelkurmay Başkanını görevden

aldığını açıkladı.

Sayı 3 | Mart 2021

Kaynak: Defense Post

Kaynak: TRT Haber

Başbakan Nkol Paşnyan, Karabağ

Muharebes esnasında Rus üretm İskander

taktk balstk füzelern kullandıklarını

ancak füzelern patlamadığını açıkladı.

Ermenstan'ın ddalarına yanıt veren Rusya

füzenn kablyetlernn kanıtı olarak,

İskander'n seyr füzes versyonu olan

İskander K le Surye'dek br hastanenn tam

sabetle vurulduğunu gösteren vdeo

kayıtlarını yayınladı.

Ermenstan'ın İler Teknoloj Endütrs Bakanı

Hakob Arşahyan, yen gelştrlen br kamkaze

dronun denemelerne başlandığını açıkladı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cin-hindistan-anlasmazligi-son-buldu-1815477
https://www.bloomberght.com/cin-abd-ye-nadir-element-ihracatini-kismak-istiyor-2274702
http://eng.chinamil.com.cn/view/2021-02/24/content_9991205.htm
https://www.thedefensepost.com/2021/02/08/dr-congo-militia-kills-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dr-congo-militia-kills-12
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ermenistan-ordusu-pasinyanin-istifasini-istedi-559515.html
https://www.thedefensepost.com/2021/02/08/dr-congo-militia-kills-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dr-congo-militia-kills-12
https://www.thedefensepost.com/2020/12/22/us-nuclear-submarine-strait-hormuz/
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ermenistan-ordusu-pasinyanin-istifasini-istedi-559515.html
https://www.savunmasanayist.com/pasinyan-iskander-fuzeleri-patlamadi/
https://twitter.com/CorporalFrisk/status/1365288862944223232
https://www.thedefensepost.com/2021/02/12/armenia-tests-kamikaze-drone


Fransız Denz Kuvvetler'ne at Charles de

Gaulle uçak gems ve beraberndek görev

gücü 12 Şubat'ta Doğu Akdenz, Kızıldenz ve

Arap Denz'n kapsayan görevne başladı.

Fransa, SNLE 3G adlı yen nesl balstk füzel

nükleer tahrkl denzaltı gelştrme projes

başlattı.

Güney Kore tarafından Flpnler Denz

Kuvvetler çn nşa edlen knc frkateyn olan

FF151 Antono Luna, 7 Şubat günü ülkeye

ulaştı.
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Fas'ın kuzeyndek Fndeg kentnde yüzlerce

kş, İspanya daresndek Sebte (Ceuta)

kentnde bulunan sınır kapısının kapatılması

sonucu yaşanan ekonomk darboğaz

nedenyle göster düzenled.

Kaynak: Naval News

Flpnler ABD'den lave S-70 BlackHawk

genel maksat helkopter almaya

hazırlanıyor.

Fransız Savunma Bakanı Florence Parly,

Fransız Denz Kuvvetler'ne at Rubs sınıfı

Emeraude nükleer denzaltısı Güney Çn

Denz'nde devrye gerçekleştrdğn açıkladı.

Kaynak: Naval News

Fransız Denz Kuvvetler Arbus frmasına 11

sstem (22 uçak) Alaca taktk İHA sstem

sparş verd. Teslmatlar bu yıl çnde

başlayacak.

Fransız Denz Kuvvetler çn sparş verlen

dört lojstk destek gemsnden lk Jacques

Chevaller Fncanter Tersanes tarafından

kızağa kondu.

Toulouse şehr, NATO'nun asker uzay

faalyetlernn yönetm merkez olarak seçld.

Güney Kore'nn üzernde çalıştığı KF-X yen

nesl savaş uçağı le brlkte kullanılmak üzere

500 km menzll sesüstü hızda uçan br

gemsavar füzes gelştrdğ bldrld.

https://twitter.com/cayroskop/status/1360134332103417856
https://www.navaltoday.com/2021/02/23/french-navy-submarines/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=french-navy-submarines
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/philippine-navy-welcomes-new-frigate-as-it-reaches-home-waters/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=philippine-navy-welcomes-new-frigate-as-it-reaches-home-waters
https://www.trthaber.com/haber/dunya/fasta-ekonomik-darbogaz-nedeniyle-gosteriler-suruyor-558066.html
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/philippine-navy-welcomes-new-frigate-as-it-reaches-home-waters/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=philippine-navy-welcomes-new-frigate-as-it-reaches-home-waters
https://www.defensenews.com/air/2021/02/10/philippines-approves-purchase-for-more-black-hawk-helos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/a-french-navy-ssn-patrolled-the-south-china-sea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-french-navy-ssn-patrolled-the-south-china-sea
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/airbus-to-supply-smdm-aliaca-fixed-wing-uav-to-the-french-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=airbus-to-supply-smdm-aliaca-fixed-wing-uav-to-the-french-navy
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/airbus-to-supply-smdm-aliaca-fixed-wing-uav-to-the-french-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=airbus-to-supply-smdm-aliaca-fixed-wing-uav-to-the-french-navy
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/fincantieri-lays-keel-of-french-navys-brf-forward-section/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fincantieri-lays-keel-of-french-navys-brf-forward-section
https://www.defensenews.com/space/2021/02/05/nato-names-location-for-new-military-space-center/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/new-supersonic-anti-ship-missile-for-south-koreas-kf-x-breaks-cover/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=new-supersonic-anti-ship-missile-for-south-koreas-kf-x-breaks-cover


Rosoboroneksport frması, Hndstan'ın

sparşn verdğ S-400 hava savunma

sstemlernn üretmlernn sözleşme

takvmne uygun şeklde devam ettğn

açıkladı. İk ülkenn ayrıca Hnt Hava Kuvvetler

envanterndek İl-76 ağır naklye uçaklarının

ve Su-30MKI savaş uçaklarının

modernzasyonu le lgl görüşüyor.

Rosoboroneksport frmasının AK-203 pyade

tüfeklernn lsans altında üretm çn

Hndstan le yürüttüğü görüşmelern

tamamlandığı açıklandı.

6

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.
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Hyunda Heavy Industres frması 16 Şubat

günü Güney Kore Denz Kuvvetler çn

tasarlanan KDX-III Batch II sınıfı lk

destroyern nşasına başladı.

Gürcstan'ın TblAvaMshen (TAM) frmasının

Proje T-31 adlı br slahlı nsansız hava aracı

(SİHA) projes üzernde çalıştığı bldrld.

Kaynak: Janes

Unted Engne Corporaton frması

tarafından gelştrlen AL-55I turbofan

motorunun hzmet ömrünün uygulanan

yleştrmelerle aşamalı olarak 100 saatten

1,200 saate çıkarıldığı, bu motorla donatılan

Hndstan'ın HAL HJT-36 Stara jet eğtm

uçağının 8 Şubat günü br deneme uçuşu

gerçekleştrdğ açıklandı.

Kaynak: Russian Aviation

Kaynak: Defence Turk

https://www.ruaviation.com/news/2021/2/5/15829/
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/4/15815/
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/4/15814/
https://tass.com/defense/1252701
https://www.thedefensepost.com/2020/12/22/us-nuclear-submarine-strait-hormuz/
https://www.navaltoday.com/2021/02/19/hhi-starts-building-1st-next-gen-kdx-iii-destroyer-for-korean-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hhi-starts-building-1st-next-gen-kdx-iii-destroyer-for-korean-navy
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/georgia-developing-indigenous-surveillance-and-strike-uas
https://www.janes.com/defence-news/saudi-arabia-cuts-defence-spending/
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/8/15831/
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/8/15831/?h
https://www.defenceturk.net/k9-vajra-t-obuslerin-hindistan-ordusuna-teslimati-tamamlandi


Hnt ordusu çn Güney Kore lsansıyla üretlen

K9 Vajra-T kundağı motorlu obüslern

teslmatı tamamlandı.

Hndstan, Arbus A320 uçağının platform

olarak kullanılacağı br havadan erken hbar ve

komuta kontrol uçağı gelştryor.

Hndstan, Infnty adlı, güneş enerjl ve 90

gün havada kalablen br İHA gelştrdğn

duyurdu.
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Kaynak: UAS Vision

BAE Systems Hägglunds frması, Hollanda

Kara Kuvvetler'nn CV90 zırhlı muharebe

araçlarının modernzasyonu kapsamında

araçlara takılmak üzere Elbt frmasının Iron

Fst aktf koruma sstem çn bu frmayla 82

mlyon dolar tutarında br sözleşme mzaladı.

Kaynak: DefenseNews

16 Şubat günü Erbl yakınlarında ABD’ye at

asker üs yakınına düzenlenen roket

saldırısında br svl çalışan hayatını kaybett,

aralarında br Amerkan asker olmak üzere

beş kş de yaralandı. Irak Başbakanı Mustafa

el-Kazım'nn Asker Sözcüsü Yahya Resul,

15 Şubat'ta Erbl Havalmanı'nı hedef alan

füzelern Irak Kürt Bölgesel Yönetm (IKBY)

sınırları çnden atıldığını söyled.

Mal'dek İnglz askerlernn operasyonlarda

tüfeğe montel bombaatar tüplernden

fırlatılan mn dronlar kullandıkları bldrld.

Kaynak: Defense Post

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhan, nükleer

anlaşmanın kapsam ve çerğnn

değştrlmeyeceğn, tüm tarafların anlaşmanın

mevcut halne rayet etmes gerektğn

söyled. 

https://www.defenceturk.net/k9-vajra-t-obuslerin-hindistan-ordusuna-teslimati-tamamlandi
https://www.c4defence.com/hindistan-kendi-awacsini-uretecek/
https://www.uasvision.com/2021/02/11/indias-infinity-can-fly-90-days-continuously/
https://www.uasvision.com/2021/02/11/indias-infinity-can-fly-90-days-continuously/
https://www.defensenews.com/industry/2021/02/11/elbit-to-export-iron-fist-system-to-the-netherlands/
https://www.defensenews.com/industry/2021/02/11/elbit-to-export-iron-fist-system-to-the-netherlands/
https://www.amerikaninsesi.com/a/kuzey-irakta-abd-ussune-roketli-saldiri/5779815.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/irak-basbakanlik-sozcusu-erbil-havalimanini-hedef-alan-fuzelerin-ikby-icinden-atildigini-acikladi/2147827
https://www.thedefensepost.com/2021/02/09/british-army-grenade-launcer-fired-drones/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=british-army-grenade-launcer-fired-drones
https://www.thedefensepost.com/2021/02/04/german-coalition-approves-eurodrone/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-coalition-approves-eurodrone
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ruhaniden-nukleer-anlasma-cikisi-tek-bir-madde-bile-degismeyecek-553321.html
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İran 1 Şubat günü "Zülcenah" adlı yerl uydu

taşıyıcı roketn denemesn yaptı.

Kaynak: Şarkul Avsat

İran 1 Şubat günü "Zülcenah" adlı yerl uydu

taşıyıcı roketn denemesn yaptı.

İran yen gelştrdğ Kaman 22 tp SİHA'yı

kamuoyuna tanıttı. Güdümlü bomba ve

füzelerle donatılan Kaman 22 dış görünüş

tbaryle ABD yapımı Gray Eagle SİHA'sı le

büyük oranda benzerlk taşıyor.

İran Denz Kuvvetler'nn envanterndek üç

adet Proje 877 Klo sınıfı denzaltının

üçünün de en az br aydır Bender Abbas'tak

Şeht Dervş Tersanes'nde kızakta bekledğ

tespt edld.

İran ve Rus Denz Kuvvetler Hnt

Okyanusu'nun kuzey kesmlernde 16 Şubat

günü "Iran-Russa Martme Securty Belt

2021" adlı br denz tatbkatı düzenledler. 

Öte yandan İran Denz Kuvvetler Komutan

Yardımcısı Tuğamral Gulamrıza Tahan,

gderek artan sayıda ülkenn Rusya ve İran'ın

düzenledğ donanma tatbkatına lg

gösterdğn ve katılmak stedğn belrtt.

Kaynak: Military Tİmes

Devrm Muhafızları Ordusu 11 Şubat günü Irak

sınırı yakınlarında br tatbkat düzenled.

NAVIRIS ve Navanta frmaları, European

Patrol Corvette (EPC) projes çn şbrlğ

anlaşması mzaladılar. PESCO kapsamında

Fransa, İtalya İspanya ve Yunanstan

tarafından ortak gelştrlecek EPC korvetnn,

100m uzunluğa ve 3,000t deplasmana sahp,

kıyı sularında devrye görev yapacak br

tasarıma sahp olması ön görülüyor.

İsral hükümet, Malye Bakanlığının trazlarına

rağmen ABD'den F-35 savaş uçağı ve KC-46

tanker uçaklarını da çeren 2.74 mlyar

dolarlık br alım paketn onayladı. Plan

kapsamında lk etapta lave br flo F-35I le k

adet KC-46 tanker uçağın alımı çn süreç

başlatıldı.

Kaynak: DefenseNews

https://turkish.aawsat.com/home/article/2778976/i%CC%87ran-%E2%80%9Czulcenah%E2%80%9D-adl%C4%B1-yerli-uydu-ta%C5%9F%C4%B1y%C4%B1c%C4%B1-roketin-denemesini-yapt%C4%B1
https://turkish.aawsat.com/home/article/2778976/i%CC%87ran-%E2%80%9Czulcenah%E2%80%9D-adl%C4%B1-yerli-uydu-ta%C5%9F%C4%B1y%C4%B1c%C4%B1-roketin-denemesini-yapt%C4%B1
https://turkish.aawsat.com/home/article/2778976/i%CC%87ran-%E2%80%9Czulcenah%E2%80%9D-adl%C4%B1-yerli-uydu-ta%C5%9F%C4%B1y%C4%B1c%C4%B1-roketin-denemesini-yapt%C4%B1
https://twitter.com/AmirIGM/status/1364532836062101507
https://news.usni.org/2021/01/31/irans-best-submarines-have-been-out-of-the-water-for-a-month
https://news.usni.org/2021/01/31/irans-best-submarines-have-been-out-of-the-water-for-a-month
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/02/16/iran-russia-reportedly-launch-military-drill-in-indian-ocean/
https://tass.com/defense/1257319
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/02/11/irans-guard-begins-ground-forces-drill-near-iraqi-border/
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2021/02/11/irans-guard-begins-ground-forces-drill-near-iraqi-border/
https://www.monch.com/mpg/news/naval-channel/8135-navantia-and-naviris-collaborate-on-european-patrol-corvette.html
https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-9-billion-purchase-of-aircraft-arms-from-us/
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39375/its-official-kc-46-tankers-and-more-f-35s-for-israel-but-no-advanced-f-15s-for-now
https://www.defensenews.com/industry/2021/02/11/elbit-to-export-iron-fist-system-to-the-netherlands/
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Bazıları esk savunma bakanlığı yetkls olmak

üzere 20 kadar İsral vatandaşının yasadışı br

şeklde yabancı br ülkeye kamkaze dron

üretp satmak çn çalıştığı, gözaltına alınan

bu şahıslar ve ş lşkler le lgl br

soruşturma açıldığı bldrld.

Kaynak: DefenseNews

Israel Aerospace Industres (IAI) frmasının

çeştl Asya ülkelerne 100 mlyon dolar

tutarında Harop kamkaze dron ve Rotem

dkey nş kalkış kablyetl İHA sattığı

bldrld. Adı açıklanmayan Asya ülkesne

satılan Harop'un, gemden fırlatılan model

olduğu kaydedlyor.

Japon Denz Kuvvetler'ne at Soryu sınıfı

SS501 Soryu denzaltısı, 8 Şubat günü

Şkoku Adası açıklarında Hong Kong bandıralı

br yük gems le çarpıştı. Olayda üç denzc

haff yaralanırken denzaltıda haff hasar

oluştu.

Japonya Savunma Bakanı Kş Nobuo, Çn'n

sahl güvenlğne yabancı gemler

vurablme yetks veren yasasını "mutlak

surette kabul edlemez" olarak nteled.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetler

(GSDF), Çn'n asker hareketllğ karşısında,

ülkenn güneybatısındak adalardak brlklernn

takvyes çn 2024'e dek üç naklye gems

tedark edecek.

Katar Denz Kuvvetler çn Fncanter

tarafından nşa edlecek dört Al Zubarah

sınıfı korvetten Damsah 13 Şubat günü

denze ndrld. Sınıfın son gems

Sumaysmah da aynı gün kızağa kondu.

Katar İtalyan Leonardo frmasından AW169

genel maksat helkopter sparş verd.

Kazakstan, yerl mkânlarla gelştrdğ

Şagala adlı İHA sstemnn deneme

uçuşlarına başladı.

Kaynak: Defense Post

https://www.thedrive.com/the-war-zone/39209/a-group-of-israelis-secretly-built-and-tested-suicide-drones-for-an-unknown-asian-customer
https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2021/02/18/israel-and-us-begin-arrow-4-development/
https://www.defensenews.com/unmanned/2021/02/02/israeli-firm-sells-harop-rotem-kamikaze-drones-to-several-asian-countries/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/iai-to-provide-naval-version-of-the-harop-system-to-an-asian-country/
https://www.navaltoday.com/2021/02/09/japanese-navy-submarine-collides-with-bulker/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=japanese-navy-submarine-collides-with-bulker
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/japonyadan-cinin-sahil-guvenligine-yabanci-gemileri-vurabilme-yetkisi-veren-yasaya-tepki-/2139576
https://www.dunya.com/dunya/japonya-cine-karsi-tedbir-aliyor-haberi-611241
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/qatars-2nd-al-zubarah-class-air-defense-corvette-launched-by-fincantieri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qatars-2nd-al-zubarah-class-air-defense-corvette-launched-by-fincantieri
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/qatar-confirms-aw169-order
https://www.thedefensepost.com/2021/02/09/kazakhstan-tests-shagala-drone/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kazakhstan-tests-shagala-drone
https://www.thedefensepost.com/2021/02/08/dr-congo-militia-kills-12/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dr-congo-militia-kills-12
https://www.thedefensepost.com/2021/02/09/kazakhstan-tests-shagala-drone/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kazakhstan-tests-shagala-drone
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Türk Slahlı Kuvvetler tarafından Lübnan

ordusuna yyecek ve temzlk ürünlernden

oluşan 260 ton malzeme gönderld.

Malzemeler TCG İskenderun lojstk gems

tarafından 1 Mart günü Beyrut’a ulaştırılarak

yetkllere teslm edld.

Kaynak: TC Milli Savunma Bakanlığı

Macarstan Savunma Bakanı Tbor Benkö,

Türkye'nn Nurol Makna frmasından 10

adet Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe

aracını teslm aldıklarını, kısa süre çnde 40

zırhlı araç daha teslm alınacağını söyled.

Kaynak: Savunma Sanayii Dergilik

Ülkenn merkez kesmlernde el Kade le

bağlantılı gruplarla ordu brlkler arasında

çıkan çatışmalarda 10 askern hayatını kay-

bettğ bldrld.

Mekska’nın Veracruz eyaletnde hava

kuvvetlerne at Learjet 45 XR tp asker uçak

henüz blnmeyen br nedenle El Lencero

Havaalanı yakınlarındak br tarım arazsne

düştü. Olayda 6 kş hayatını kaybett.

Mısır'ın İtalya'dan satın aldığı k FREMM sınıfı

frkateynden kncsnn teslmat önces yapılan

tadlatların tamamlanmasıyla brlkte deneme-

lere başladığı bldrld.

Mısır, Gownd sınıfı korvetlernde kullanmak

üzere MBDA frmasına VL MICA NG hava

savunma füzes sparş vererek bu füzenn lk

hraç müşters oldu.

Kaynak: NavalNews

https://twitter.com/tcsavunma/status/1366406117732069376
https://twitter.com/tcsavunma/status/1366406117732069376/photo/2
http://ssdergilik.com/tr/HaberDergilik/10-adet-Ejder-Yalcin-Macaristan-a-teslim-edildi
http://ssdergilik.com/tr/HaberDergilik/10-adet-Ejder-Yalcin-Macaristan-a-teslim-edildi
https://www.thedefensepost.com/2021/02/03/mali-soldiers-killed-jihadist-attack/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mali-soldiers-killed-jihadist-attack
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/meksikada-askeri-ucak-dustu-6-olu-1815559
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/second-italian-built-fremm-for-egypt-started-sea-trials
https://newsroom.mbda-systems.com/egypt-becomes-the-first-international-customer-for-mbdas-vl-mica-new-generation-surface-to-air-system/
https://newsroom.mbda-systems.com/egypt-becomes-the-first-international-customer-for-mbdas-vl-mica-new-generation-surface-to-air-system/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/second-italian-built-fremm-for-egypt-started-sea-trials
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Mozambk'te IŞİD bağlantılı grupların ülkenn

kuzeyndek saldırılarını yoğunlaştırdıkları

bldrlyor.

Myanmar'da ordu 1 Şubat günü yönetme el

koydu. Darbenn lder Mn Aung Hlang

ulusa seslenş konuşmasında Kasım

2020'dek seçmlern yasaya uygun br

şeklde yapılmadığını öne sürdü. Asker

yönetm darbe karşıtı göstercler, 20 yıla

kadar haps cezasına çarptırılablecekler

yolunda uyardı.

Kaynak: BBC Türkçe

Njerya ordusu, ülkenn kuzeydoğusundak

Yobe ve Borno eyaletlerndek Boko Haram

kamplarına operasyon düzenleyerek bölgede

kontrolü ele geçrd. Operasyonda 81 örgüt

üyes öldürüldü, çok sayıda terörst de

yaralandı.

18 Şubat günü ülkenn kuzeydoğusunda terör

örgütü Boko Haram'ın düzenledğ slahlı

saldırıda 7 asker hayatını kaybett.

Br yatılı okula düzenlenen slahlı saldırıda

kaçırılan 27's öğrenc 42 kş 27 Şubat günü

serbest bırakıldı.

Norveç Hava Kuvvetler'ne at F-16 savaş

uçakları 9 ve 10 Şubat günlernde hava

sahasına yaklaşan Rus Tu-160 stratejk

bombardıman uçaklarına önleme

gerçekleştrdler.

Orta Afrka Slahlı Kuvvetler (FACA), Rus

askerlernn havadan destek verdğ

operasyonda stratejk öneme sahp Cantonner

kasabasının kontrolünü ele geçrd.

Kaynak: UAWire

Rus Wagner Özel Asker Şrket'ne mensup

bazı paralı askerlern Orta Afrka

Cumhuryet'ndek çatışmalarda hayatlarını

kaybettkler, en az br Rus paralı askern de

rehn alındığı dda edld.

https://www.thedefensepost.com/2021/02/09/mozambique-militia-violence-dwindles/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mozambique-militia-violence-dwindles
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55980859
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55980859
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56066057
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56066057
https://www.thedefensepost.com/2021/02/05/nigeria-troops-overrun-iswap-camps/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nigeria-troops-overrun-iswap-camps
https://www.trthaber.com/haber/dunya/nijeryada-boko-harama-darbe-81-terorist-etkisiz-hale-getirildi-556691.html
https://tr.euronews.com/2021/02/27/nijerya-da-yat-l-okuldan-kac-r-lan-42-kisi-serbest-b-rak-ld
https://ac.nato.int/archive/2021/NATO-intercept-Feb
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/orta-afrika-cumhuriyetinde-ordu-isyancilara-karsi-ilerleyisini-surduruyor/2141995
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/orta-afrika-cumhuriyetinde-ordu-isyancilara-karsi-ilerleyisini-surduruyor/2141995
http://www.uawire.org/Contents/Item/Display/27080
http://www.uawire.org/media-several-russian-mercenaries-killed-by-rebels-in-central-african-republic


Rusya Savunma Bakanlığı 11 Şubat günü k

Rus Tu-22M3 tp uzun menzll stratejk

bombardıman uçağının Karadenz üzernde 5

saatlk br uçuş gerçekleştrdğn duyurdu.

Uçakların NATO hava sahasına yaklaşması

üzerne İspanya Torrejon'dak Müşterek Hava

Harekât Merkez, Romen, Bulgar ve Türk hava

Kuvvetler'nn üslerne alarm yayınladı; Romen

MG-21 LanceR savaş uçakları önleme çn

kalkış yaptı. Öte yandan 17 Şubat günü

Karadenz üzernde uçan Fransız Hava

Kuvvetler'ne at KC-135FR tanker ve Mrage

2000 savaş uçaklarına k Su-27 tarafından

önleme gerçekleştrld.
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Pakstan Ordu Komutanı General Kamar

Cavd Bacva, Rusya le tanksavar sstemler,

hava savunma araçları ve tüfek sevkyatı çn

anlaşma mzalandığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türk Slahlı Kuvvetler'ne bağlı çeştl unsurlar,

4-20 Şubat'ta Pakstan'ın ev sahplğnde

düzenlenen Atatürk 2021 Türkye-Pakstan

Ortak Komando ve Özel Kuvvetler

Tatbkatı'na katıldılar.

Ukraynalı Ukroboronprom frması le T-80UD

ana muharebe tanklarının bakım ve

yenlenmes çn 85.6 mlyon dolar tutarında

br sözleşme mzalandı.

Kaynak: AirForceTimes

ABD, Campa Turz hava üssüne MQ-9

Reaper SİHA'ları konuşlandırdı.

Kaynak: Russian Aviation

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hpersonk

slah sstemlernn Rusya'nın konvansyonel

caydırıcı gücünün belkemğn teşkl edeceğn

söyled. Öte yandan Su-57 savaş uçağının, adı

açıklanmayan br hpersonk füze sstem le

denemeler yaptığı bldrlyor.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, lhak edlen

Kırım'a Yahroma tp br füze savunma erken

hbar radarı kurulacağını açıkladı. Öte yandan

yen gelştrlen SPRN füze savunma erken

hbar radarının denemelernn tamamlandığı

açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202102111043782756-rus-tu-22m3-bombardiman-ucaklari-karadeniz-uzerinde-5-saat-suren-ucus-gerceklestirdi/
https://ac.nato.int/archive/2021/NATO-intercept-Feb
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/17/15870/?h
https://tr.sputniknews.com/savunma/202102171043827261-pakistan-rusya-ile-bazi-silahlar-icin-anlasma-imzalandi/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mehmetcik-pakistandaki-ataturk-tatbikati-2021-icin-yola-cikti/2134223
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mehmetcik-pakistandaki-ataturk-tatbikati-2021-icin-yola-cikti/2134223
http://www.uawire.org/ukraine-signs-85-6-million-tank-repair-contract-with-pakistan
https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2021/02/23/air-forces-mq-9-reapers-are-now-conducting-missions-from-romania/
https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2021/02/23/air-forces-mq-9-reapers-are-now-conducting-missions-from-romania/
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/17/15870/?h
https://tass.com/defense/1254191
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/19/15875/
https://tass.com/defense/1256477
http://www.uawire.org/russia-completes-tests-on-new-missile-attack-warning-system


Rusya'nın Ankara Büyükelçs Aleksey

Yerhov, Komsomolskaya, Pravda gazetesne

verdğ mülakatta Ukrayna'nın Türkye'den

aldığı SİHA'lara değnerek, 

"Rus uzmanlar, Ukrayna'nın Türkye'den

almış olduğu Bayraktar TB2'ler çatışma

alanlarında kullanma olasılığından endşe

duyuyor. Uzmanlar, bu SİHA'ların

Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılması

durumunda üstünlük sağlayacağını

söyled." ded.

Batı Asker Bölge Komutanlığı'na bağlı 20'nc

Brleşk Muhafız Ordusu ay başında Ukrayna

sınırı yakınlarında 800 asker ve 200 aracın

katıldığı br tatbkat gerçekleştrd.

Belarus ve Rusya asker heyetler, Zapad

2021 Stratejk Tatbkatı'na hazırlık

kapsamında 8-12 Şubat arasında br plan

tatbkatı gerçekleştrdler.

Ay başında Sverdlovsk, Çelyabnsk ve

Novosbrsk bölgelernde Merkez Asker Bölge

Komutanlığına bağlı 30'dan fazla M-24

taarruz ve M-8 genel maksat helkopternn

kullanıldığı gece koşullarında alçak rtfada

uçuş eğtmler gerçekleştrld. Komutanlık 15

Şubat günü de Altay, Kemerovo, Orenburg ve

Samara bölgelerndek tugaylara mensup

5,000'den fazla askern katıldığı br tatbkat

gerçekleştrd.
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Kaynak: Haber 7

Bu arada RTI frması baş tasarımcısı Sergey

Saprkn, mevcut füze savunma erken hbar

radarlarının modernzasyonlarının devam

ettğn, radarların tespt kablyetlernn kayda

değer ölçüde artırıldığını fade ett.

Kaynak: Haber 7

Kaynak: Russian Aviation

Batı Asker Bölge Komutanlığı'na bağlı Su-35S

savaş uçakları ve Tu-95MS stratejk

bombardıman uçakları 9 Şubat günü Tver

bölgesnde br tatbkat gerçekleştrd. Aynı gün

k Tu-160 stratejk bombardıman uçağı

Kuzey Kutup bölgesnde 12 saat süren br

devrye uçuşu gerçekleştrd.

https://www.haber7.com/dunya/haber/3068767-rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-turk-iha-ve-sihalariyla-ilgili-kritik-aciklama
http://www.uawire.org/russia-begins-military-exercises-near-ukrainian-border
https://tass.com/defense/1253799
https://tass.com/defense/1251259
https://tass.com/defense/1256623
https://www.haber7.com/dunya/haber/3068767-rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-turk-iha-ve-sihalariyla-ilgili-kritik-aciklama
https://tass.com/defense/1256603
https://www.haber7.com/dunya/haber/3068767-rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhovdan-turk-iha-ve-sihalariyla-ilgili-kritik-aciklama
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/9/15834/
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/9/15834/
https://tass.com/defense/1254327


Savunma Bakanlığı UZGA frması le Altus

tp SİHA alım sözleşmes mzaladı. Öte

yandan Kalaşnkof gruba bağlı Zala Aero

tarafından gelştrlen KYB adlı kamkaze

dronun gelştrme çalışmalarının bu yıl çnde

tamamlanacağı açıklandı.

Savunma Bakanlığı, Sahaln adasına

konuşlandırılan br S-400 taburunun 24 Şubat

günü göreve başladığını duyurdu.

Yen gelştrlen Udar adlı nsansız muharp

kara aracının yakında Rus Kara Kuvvetler

envanterne greceğ bldrld. 

Almaz Antey tarafından gelştrlen dron

avcısı dronun testlernn tamamladığı bldrld.

Proje 22350 sınıfı Admral Amelko ve

Admral Ççagov frkateynlernn Kalbr NK

ve Onk seyr füzelerne laveten Zrkon

hpersonk füzeleryle de donatılacağı

bldrld.

Proje 1144 (NATO kodu "Krov") sınıfı Admral

Lazarev nükleer kruvazörünün hzmetten

çeklerek söküleceğ; söküm şlemnn 2025

sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı.

BMP-3 zırhlı muharebe aracı şass üzernden

gelştrlen Udar'ın dğer nsansız sstemlerle

etkleşm çnde hareket edebleceğ

kaydedlyor. Öte yandan Marker adlı İKA'nın

da modernze edlerek araca yen kablyetler

kazandırılacağı açıklandı.

Rusya, Tor M2 alçak rtfa hava savunma

sstemnde kullanılmak üzere yen br füze

gelştryor. Kara Kuvvetler Komutanı

Orgeneral Oleg Salyukov, yen füzenn

özellkle taktk İHA'lara karşı kullanılmak üzere

gelştrldğn söyled.

Admralt Tersanes CEO'su Aleksandır

Buzakov, Pasfk Flosu çn nşa edlecek

beşnc ve altıncı Proje 636.3 Varşavyanka

sınıfı denzaltıların bu yıl çnde kızağa

konacağını açıkladı.

Proje 21631 Buyan M sınıfı Gravoron

korvet 30 Ocak günü Karadenz Flosu'nda

hzmete grd.
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Kaynak: Defense Post

Kaynak: TASS

Kaynak: NavalNews

https://www.interfax.ru/russia/751915
https://www.thedefensepost.com/2021/02/25/russia-kyb-drone-to-complete-tests/
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/24/15885/
https://www.thedefensepost.com/2021/02/15/russia-udar-unmanned-ground-vehicle/
https://www.uasvision.com/2021/02/15/russia-completes-testing-of-new-drone-hunting-uav/
https://tass.com/defense/1257037
http://www.uawire.org/russia-to-scrap-world-s-largest-nuclear-cruiser
https://tass.com/defense/1255189
https://www.thedefensepost.com/2021/02/12/russia-upgrades-marker-robotic-platform/
https://tass.com/defense/1252147
https://tass.com/defense/1253059
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/buyan-m-class-corvette-graivoron-commissioned-with-russias-black-sea-fleet/
https://www.thedefensepost.com/2021/02/25/russia-kyb-drone-to-complete-tests/
https://tass.com/defense/1255189
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/buyan-m-class-corvette-graivoron-commissioned-with-russias-black-sea-fleet/
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Senegal güvenlk güçlernn ülkenn

doğusundak Kdra kasabasında düzenledğ

operasyonla, bölgede faalyet gösteren br el

Kade bağlantılı grup çökertld.

El Şebab terör örgütü tarafından başkent

Mogadşu'nun kuzeyndek Dhusamareb'de 8

Şubat günü düzenlenen bombalı saldırıda en

az sekz Somall asker hayatını kaybett.

Rusya'nın T4 hava üssündek askerlern

çekmeye başladığı bldrlyor.

Surye ordusuna bağlı tank brlkler le

ülkedek Rus askerler 9 Şubat günü br

tatbkat gerçekleştrdler.

Kaynak: UAWire

Rus ve Türk askerler 11 Şubat günü

Sarakb yakınlarında ortak devrye görev

yaptılar.

ABD Surye'nn kuzeyndek Deyr Zor

yakınlarında yen br asker üs kuruyor.

İsral Hava Kuvvetler 3 Şubat günü Golan

mevkndek Surye ordu mevzlern vurdu.

İsral jetlernn 15 Şubat günü Şam

yakınlarındak hedeflere düzenledğ

bombardımanda se en az dokuz rejm yanlısı

mlsn öldürüldüğü bldrld.  Öte yandan

Rusya'nın Surye özel temslcs Aleksander

Lavrentyev, İsral'n hava saldırılarının bölgede

gerlm artırma rsk taşıdığını ve br an önce

durması gerektğn söyled.

Kaynak: UAWire

Scence Technology frması, Suud Arabstan

ordusu çn 266 mlyon dolara Eagle adlı br

SİHA çn sparş aldığını duyurdu.

ABD Dışşler Bakanlığı, Şl Hükümet’ne

tahmn 85 mlyon dolarlık tavan bedelle

Standar Mssle SM-2 Block IIIA hava

savunma füzes ve lgl teçhzatın teslmatını

çeren olası br Yabancı Asker Satışlar

satışını (Foregn Mltary Sales; FMS) onaylama

kararı aldı. 

https://www.thedefensepost.com/2021/02/09/senegal-uncovers-jihadist-cell/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senegal-uncovers-jihadist-cell
https://www.thedefensepost.com/2021/02/08/8-soldiers-dead-somalia-bombing/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=8-soldiers-dead-somalia-bombing
http://www.uawire.org/russia-begins-withdrawal-of-troops-from-t4-airbase-in-syria
https://tass.com/defense/1254237
http://www.uawire.org/ukraine-signs-85-6-million-tank-repair-contract-with-pakistan
http://www.uawire.org/ukraine-signs-85-6-million-tank-repair-contract-with-pakistan
http://www.uawire.org/u-s-builds-new-military-base-in-northern-syria
http://www.uawire.org/israel-strikes-hezbollah-targets-in-syria
https://www.thedefensepost.com/2021/02/15/israeli-missile-strike-damascus
http://www.uawire.org/russia-demands-israel-stop-strikes-on-syria
http://www.uawire.org/israel-strikes-hezbollah-targets-in-syria
https://www.defenceturk.net/suudi-arabistan-266-milyon-dolarlik-eagle-iha-tedarik-edecek
https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/chile-standard-missile-2-sm-2-block-iiia-missiles
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Füzeler Şl Denz Kuvvetler'nn

Avustralya'dan aldığı Adelade sınıfı (esk

ABD FFG-7 Olver Hazard Perry)

frkateynlernde kullanılacak.

Tayvan, denz kuvvetler hzmetndek altı

adet Fransız yapımı La Fayette sınıfı

frkateyn modernze etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: NavalNews

Tunus'ta ktdardak İslamcı part En Nahda

Parts le Cumhurbaşkanı Kays Sad

arasındak syas gerlm devam edyor.

Cumartes günü bnlerce En Nahda yanlısı

sokaklara dökülerek "syas stkrar" talep

ett.

Kaynak: DeutscheWelle

Türkye F-35 programında kalmak çn Amerka

Brleşk Devletler'nde lob şrket tuttu.

Savunma Sanay Başkanlığı'na (SSB) bağlı

SSTEK Savunma Sanay Teknolojler şrket

Washngton DC'nn en prestjl hukuk frma-

larından br olan Arnold&Porter'la anlaştı.

Kaynak: Defence Turk

Rusya Federal Asker-Teknk İş Brlğ

Servs Türkye’ye Su-35 ve Su-57 savaş

uçaklarının tedark konusunda görüşmelere

devam etmeye hazır olduklarını açıkladı. Öte

yandan Rosteh CEO'su Sergey Çemezov,

Türkye'nn S-400 alımının NATO'nun güvenlğn

tehdt etmedğn, blaks NATO'nun güvenlğne

katkı sağlayacağını, öte yandan böyle br

sstemn teknolojsnn %100 paylaşılmasının

mümkün olmadığını, paylaşılsa ble Türkye'nn

kablyet ve kapaste bakımından böyle br ler

teknoloj sstem üretemeyeceğn söyled.

Mll Savunma Bakanı Hulus Akar, ABD le

yaşanan S-400 gerlmne lşkn açıklamasında,

çözüm çn yazılan mektuba ABD'nn henüz

yanıt vermedğn söyled. Akar, S-400'lern

"mll mesele" olduğunu vurguladı.

https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/taiwan-to-upgrade-its-la-fayette-frigates-with-new-air-defense-combat-systems/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taiwan-to-upgrade-its-la-fayette-frigates-with-new-air-defense-combat-systems
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/taiwan-to-upgrade-its-la-fayette-frigates-with-new-air-defense-combat-systems/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taiwan-to-upgrade-its-la-fayette-frigates-with-new-air-defense-combat-systems
https://www.dw.com/tr/tunusta-binlerce-en-nahda-yanl%C4%B1s%C4%B1-soka%C4%9Fa-d%C3%B6k%C3%BCld%C3%BC/a-56728484
https://www.dw.com/tr/tunusta-binlerce-en-nahda-yanl%C4%B1s%C4%B1-soka%C4%9Fa-d%C3%B6k%C3%BCld%C3%BC/a-56728484
https://tr.euronews.com/2021/02/18/turkiye-f-35-program-nda-kalmak-icin-750-bin-dolara-lobi-sirketi-tuttu
https://www.defenceturk.net/rusya-turkiyeye-su-35-ve-su-57-savas-ucagi-teklifini-yineliyor
https://www.defenceturk.net/rusya-turkiyeye-su-35-ve-su-57-savas-ucagi-teklifini-yineliyor
https://www.defenceturk.net/rusya-turkiyeye-su-35-ve-su-57-savas-ucagi-teklifini-yineliyor
https://www.defenceturk.net/rusya-turkiyeye-su-35-ve-su-57-savas-ucagi-teklifini-yineliyor
https://www.ruaviation.com/news/2021/2/25/15895/
https://www.dw.com/tr/milli-savunma-bakan%C4%B1-akardan-s-400-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a-56712492


Savunma Sanay Başkanlığı tarafından

TUSAŞ le Arjantn merkezl INVAP S.E.

ortaklığında kurulan GSATCOM Uzay

Teknolojler frmasının, Arjantn ulusal

telekomünkasyon şrket ARSAT S.A. çn

“Yüksek Çıkış Gücüne Sahp HTS

Haberleşme Uydusu” teknolojler hraç

edeceğ duyuruldu.

Türkye'nn uçak gems nşa projes çn

İngltere'den teknk destek talep ettğ dda

edld.

Türk Denz Kuvvetler'ne at TCG Turgutres

ve TCG Oruçres fırkateynler le ABD Denz

Kuvvetler'ne at USS Porter ve USS Donald

Cook muhrpler 10 Şubat günü Karadenz’de

kl denz eğtmler cra ett.
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Kaynak: DeutscheWelle

Kaynak: TRT Haber

Ercyes C-130 Modernzasyon Projes

kapsamında sekznc uçak, çalışmaların

tamamlanmasından sonra Türk Hava

Kuvvetler'ne teslm edld.

TUSAŞ frması, gelştrme çalışmalarına devam

ettğ elektrk tahrkl ve nsansız br taarruz

helkopter projesn kamuoyuna tanıttı.

Kaynak: Defence Turk

ROKETSAN tarafından gelştrlen Atmaca

gemsavar füzesnn 3-4 Şubat günlernde fl

atış denemeler gerçekleştrld.

Emnyet Genel Müdürlüğü çn üretlen lk

T129B ATAK taarruz helkopter teslm edld.

Uluslararası Ceza Mahkemes, Uganda'nın

kuzeyndek "Tanrı'nın Drenş Ordusu" adlı

Ugandalı ayrılıkçı örgütün komutanlarından

Domnc Ongwen' savaş suçu ve nsanlığa

karşı suçlardan mahkum ett.

https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=3834&LangID=1
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/february/9644-turkey-could-build-its-first-indigenous-aircraft-carrier-with-the-help-of-united-kingdom.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/turk-ve-abd-deniz-kuvvetlerinden-karadenizde-gecis-egitimi-555291.html
https://www.dw.com/tr/tunusta-binlerce-en-nahda-yanl%C4%B1s%C4%B1-soka%C4%9Fa-d%C3%B6k%C3%BCld%C3%BC/a-56728484
https://www.trthaber.com/haber/gundem/turk-ve-abd-deniz-kuvvetlerinden-karadenizde-gecis-egitimi-555291.html
https://www.ssb.gov.tr/Website/contentList.aspx?PageID=3838&LangID=1
https://www.defenceturk.net/tusasin-t-629-elektrikli-ve-insansiz-taarruz-helikopteri-ilk-kez-goruntulendi
https://www.defenceturk.net/tusasin-t-629-elektrikli-ve-insansiz-taarruz-helikopteri-ilk-kez-goruntulendi
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/02/video-turkeys-new-atmaca-missile-aces-latest-tests-achieves-ioc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=video-turkeys-new-atmaca-missile-aces-latest-tests-achieves-ioc
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Ukrayna Altyapı Bakanı Vladslav Krkly,

Kırım cvarındak hava trafğnn gözetlenmes

çn ülkesnn NATO'ya hava sahasını

kullandırtableceğn söyled. Bu arada

Ukrayna Başbakanı Dens Şmhal, ülkesnn

Odesa bölgesnde NATO le br tatbkat

gerçekleştreceğn açıkladı.

Kaynak: UAWire

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı

Oleksandr Myronyuk, Ukrayna Denz

Kuvvetler çn Türkye tarafından nşa

edlecek Ada sınıfı korvetlern Ukrayna

tarafından gelştrlen Neptün gemsavar

füzeler ve MBDA üretm Mca hava

savunma füzeleryle donatılacağını açıkladı.

Kaynak: SavunmaSanayiST

Ukrayna Poltka Analz Ensttüsü Başkanı

Ruslan Bortnk, Ukrayna, Moldova ve

Gürcstan'ın br asker ttfak kurmaya

hazırlandıklarını dda ett.

Ülkenn doğusunda 12 Şubat günü ayrılıkçılarla

çıkan çatışmalarda k Ukrayna asker hayatını

kaybett.

Vetnam, Çekyalı Aero Vodochody frmasına

12 adet L-39NG jet eğtm uçağı sparş

verd. Sözleşme kapsamında teslmatlar 2023-

24 arasında gerçekleştrlecek.

Kaynak: Flight Global

Lockheed Martn frması, Yunan Denz

Kuvvetler'nn yen frkateyn htyacı kapsa-

mında önerdğ MMSC tasarımının ayrıntılarını

paylaştı. Suud Arabstan çn nşa edlen

gemlern benzer br konfgürasyona sahp olan

gemde 57mm baş top, ESSM hava savunma

füzes, SeaRAM özsavunma sstem ve

Harpoon gemsavar füzeler bulunuyor. Öte

yandan Yunan basını İtalya'nın Yunanstan'a

kend denz kuvvetlerndek FREMM sınıfı

frkateynlern satışını teklf ettğn yazdı.

http://www.uawire.org/ukraine-offers-nato-to-use-airspace-near-crimea
http://www.uawire.org/ukraine-to-hold-joint-military-exercises-with-nato-in-odesa-region
http://www.uawire.org/ukraine-signs-85-6-million-tank-repair-contract-with-pakistan
https://www.savunmasanayist.com/ukrayna-milgem-hakkinda-yeni-detaylar/
https://www.savunmasanayist.com/ukrayna-milgem-hakkinda-yeni-detaylar/
http://www.uawire.org/ukraine-georgia-and-moldova-preparing-to-form-a-military-alliance
https://www.thedefensepost.com/2021/02/12/ukrainian-soldiers-killed-clashes-separatists
https://www.flightglobal.com/defence/vietnam-to-take-12-aero-vodochody-l-39ngs/142426.article
https://www.flightglobal.com/defence/vietnam-to-take-12-aero-vodochody-l-39ngs/142426.article
https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/2021/eight-things-you-should-know-about-mmsc-greece.html
https://www.ekathimerini.com/news/1155514/italian-proposal-for-supply-of-4-fremm-frigates-among-those-considered-by-greece/
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