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N�san ayı, Türk�ye-ABD �l�şk�ler�

açısından dönüm noktası teşk�l eden

�k� öneml� gel�şmeye sahne oldu. Önce

ABD'n�n Türk�ye'n�n F-35 Jo�nt Str�ke

F�ghter (JSF) projes�nden çıkartıldı-

ğını Ankara'ya resmen tebl�ğ ett�ğ�

öğren�ld�. Ardından da ABD Başkanı

Joe B�den, 24 N�san günü 1915 Olayları

�le �lg�l� yaptığı konuşmasında

"soykırım" �fades�n� kullandı. Bu

konuşmadan b�r gün önce Türk�ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p

Erdoğan'ı telefonla arayan B�den'ın,

Haz�ran ayında düzenlenecek NATO

z�rves�nde �k�l� görüşme taleb� �lett�ğ�

basına yansıdı. S-400 başta olmak

üzere çıkmaza g�rm�ş sorun sayısının

artması, �k� ülke arasındak� �l�şk�n�n

süratle zayıflaması anlamına gel�yor.

ABD'n�n son dönemde Doğu Akden�z

bölges�nde Yunan�stan'ı önceleyen b�r

pol�t�ka �zl�yor olması da bu süreçte

öneml� b�r d�ğer etken.

B�den'ın Afgan�stan'dak� son ABD

askerler�n�n de 11 Eylül �t�bar�yle bu

ülkeden çek�leceğ�n� açıklaması, 20 yıl

süren bu harekâtın başarısı konusunda

yoğun tartışmalara neden oldu. Bazı

hesaplamalara göre Irak ve Afgan�stan

başta olmak üzere 20 yıldır Teröre Karşı

Küresel Savaş başlığı altında sürdürülen

tüm harekât, yatırım ve alımların toplam

mal�yet� bazı hesaplara göre 1.6 tr�lyon

doları aşmış durumda. Afgan�stan'da

devlet düzen�, güvenl�k ve toplumsal

barış hala kurulab�lm�ş değ�l. Tal�ban,

ülken�n öneml� b�r kes�m�nde hak�m güç

hal�nde. ABD’ye �laveten Norveç ve

Dan�marka da askerler�n� bu yıl �ç�nde

çekecekler�n� açıkladılar.

N�san ayında Karaden�z’de ger�l�m

süratle tırmandı. B�r süred�r Ukrayna

sınırı boyunca devam eden Rus asker�

yığınağı, ay boyunca daha da arttı.

Ukrayna’nın doğusundak� çatışmaların

da artması; ger�l�m�n �k� ülke arasında b�r

savaşa dönüşmes� end�şeler�n� tet�kled�.
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 ABD’n�n önce Karaden�z’e �k� destroyer

göndereceğ�n� ardından da bundan

vazgeçt�ğ�n� açıklamasından kısa süre

sonra Rusya da sınır boyunca yaptığı

yığınağı ger� çekeceğ�n� açıkladı.

Karaden�z’dek� durumun Doğu Avrupa

ve özell�kle Baltık üzer�nde b�r baskı

unsuru teşk�l ett�ğ� değerlend�r�leb�l�r.

Bu bölgelerdek� NATO müttef�kler�,

ABD �le asker� �l�şk�ler�n� son yıllarda

süratle gel�şt�rmekteler. Öte yandan bu

son ger�l�m sürec�nde Ukrayna’nın

Almanya ve Fransa’dan bekled�ğ�

desteğ� bulamaması, Rusya konusunda

bu �k� ülke �le ABD arasındak� görüş

ayrılıklarına �şaret ed�yor.

İran’da yaklaşan cumhurbaşkanlığı

seç�mler� önces�nde Dış�şler� Bakanı

Cevad Zar�f’�n, sözlü tar�h çalışması

kapsamında verd�ğ� mülakata a�t ses

kaydının sızdırılması, ülke �ç

s�yaset�nde, dış s�yaset� de etk�leyeb�-

lecek b�r deprem etk�s� yarattı.

 ABD'n�n Kapsamlı Ortak Eylem

Planı (JCPOA) olarak b�l�nen nükleer

anlaşmaya dönüşünün ele alındığı

V�yana'dak� toplantılar devam

ederken meydana gelen bu gel�şme,

İran'da Devr�m Muhafızları ve

muhafazakar kes�m �le daha ılımlı

kanat arasındak� der�n görüş

ayrılıkları ve hatta güç mücadeles�n�

de bel�rg�n b�r şek�lde göz önüne

serd�. Zar�f, söz konusu röportajında

Devr�m Muhafızları Ordusunu ve

esk� Kudüs Gücü Komutanı Kasım

Süleyman�'y� dış pol�t�kaya müdaha-

leyle suçlamış; Süleyman�'n�n Rusya

�le �ş b�rl�ğ� yaparak, İran'ın Sur�ye �ç

savaşına müdahales�n� hızlandırdı-

ğını ve böylel�kle nükleer anlaşmayı

bozmaya çalıştığını söylem�şt�. Bu

sözler, İran'ın son yıllarda bölgedek�

faal�yetler� ve bölge ülkeler�yle �l�şk�

d�nam�kler�n� anlamak �ç�n de önem

taşıyor.
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İtalyan Leonardo frması, elektronk donanım

ve sensör üretcs Hensoldt'un %25.1

hssesn 606 mlyon Euro karşılığında satın

aldı.

Afganstan’dak barış sürecn desteklemek

amacıyla 24 Nsan-4 Mayıs tarhler arasında

İstanbul’da yapılması planlanan zrve

Talban’ın katılmayacağını açıklamasının

ardından ertelend.
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Kaynak: Defense Post

ABD Başkanı Joe Bden, Afganstan'da

bulunan son ABD askerlernn 11 Eylül'e kadar

tamamen çeklmş olacaklarını açıkladı.

Bden'ın kararı ABD'de yoğun tartışmalara

neden oldu.

ABD Ulusal İsthbarat Drektörlüğü tarafından

hazırlanan Küresel Rsk Değerlendrme

Raporunda Çn'n sthbarat ve asker

teknolojler dahl pek çok alanda dkkat

çeken adımlar attığı; uzaya yönelk asker

sstemler gelştrdğ ve ABD'y gerleyen br

güç olarak gördüğü kaydedld.

Rhenmetall frması, ABD Kara Kuvvetler'nn

M2 Bradley zırhlı muharebe araçlarını

yenlemek çn başlattığı projeye ABD'l

Raytheon ve L3Harrs frmalarıyla brlkte

KF41 Lynx tasarımı üzernden gelştrlecek

br aracı teklf etmeye hazırlanıyor.

Alman parlamentosu, Arbus, Dassault ve

Leonardo frmaları tarafından gelştrlecek

Eurodrone nsansız hava aracı gelştrme

projesne 3 mlyar Euro bütçe ayrılmasını

onayladı. Proje le Almanya 2030 yılına kadar

21 adet İHA le 12 yer kontrol stasyonu

tedark edecek.

Alman Hava Kuvvetler hzmetndek

Eurofghter Typhoon savaş uçakları, Meteor

uzun menzll havadan havaya füzelerle

donatılmaya başladı.

Kaynak: DefenseNews

ABD Savunma Bakanlığının taslak 2022

bütçes 753 mlyar dolar olarak belrlend. Bu,

br öncek yıla göre %1.6'lık artışa karşılık

gelyor.

Arlegh Burke sınıfı 74'üncü destroyer

DDG114 Harvey C. Barnum Jr. 6 Nsan günü

Bath Iron Works Tersanes'nde düzenlenen

törenle kızağa kondu.
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2020 Temmuz ayında San Dego donanma

üssünde bakımdayken geçrdğ yangın

sonucu ağır hasar alan USS Bonhomme

Rchard amfb taarruz gems, 14 Nsan

günü düzenlenen törenle hzmetten alındı.

ABD Denz Kuvvetler, Boeng frmasıyla 11

adet P-8A Posedon denz karakol uçağı

çn 1.624 mlyar dolar br sözleşme mzaladı.

Sözleşme kapsamındak uçakların ks

Avustralya Hava Kuvvetler'ne teslm

edlecek. Bu arada Boeng frması ABD

Savunma Bakanlığı "LRASM" adlı yen

gelştrlen uzun menzll gemsavar füzenn

bu uçaklara entegrasyonu çn 73 mlyon

dolarlık br sözleşme mzaladı. Öte yandan

LRASM füzesnn karadan ateşlenen LRASM

SL modelnn gelştrlmes çn füzenn

üretcs Lockheed Martn, Avustralya

merkezl Thales Australa le ş brlğ kurdu.

AGM-183A Ar-launched Rapd Response

Weapon (ARRW) havadan ateşlenen

hpersonk füze sstemnn 5 Nsan günü B-

52 stratejk bombardıman uçağından

yapılması planlanan atış denemes başarısız

oldu. Denemenn neden başarısız olma neden

le lgl ABD Hava Kuvvetler'nden br

açıklama yapılmadı.

ABD Hava Kuvvetler, F-15 savaş uçağının

yen üretlecek modelnn resmî adını "Eagle

II" olarak lan ett. İlk etapta 144 adet teslm

alınacak olan Eagle II, envanterdek F-

15C/D'lern yern alacak.
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AGM-183A Ar-launched Rapd Response

Weapon (ARRW) havadan ateşlenen

hpersonk füze sstemnn 5 Nsan günü B-

52 stratejk bombardıman uçağından

yapılması planlanan atış denemes başarısız

oldu. Denemenn neden başarısız olma neden

le lgl ABD Hava Kuvvetler'nden br

açıklama yapılmadı.

Kaynak: Opex 360

Kaynak: DefenseNews

Kaynak: NavalNews

ABD Denz Kuvvetler'ne at USS Esenhower

uçak gems grubu Umman Denz'nde 13

Nsan günü Fransız Denz Kuvvetler'nn

Charles de Gaulle uçak gems görev grubu

le müşterek eğtmler gerçekleştrd. Bu

arada USS Theodore Roosevelt uçak gems

görev grubu 7 Nsan günü Güney Çn

Denz'nde devryeye başladı.

ABD, EA-18G Growler elektronk harp

uçaklarında kullanılmak üzere gelştrlen

Next Generaton Jammer (NGJ) elektronk

harp poduna sber taarruz kablyetler eklyor.
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Arjantn Denz Kuvvetler çn Fransız Naval

Group frmasına 2018 yılında sparş verlen

dört Gownd sınıfı korvetten kncs

Pedrabuena, 14 Nsan günü hzmete grd.

Kaynak: Ministry of Defense, Azerbaijan

ABD yönetm, Avustralya'ya 1.65 mlyar

dolara 12 adet MQ-9B Reaper slahlı İHA

satışına onay verd.

BAE Systems frmasının Avustralya ştrak

olan BAE Systems Australa, hpersonk slah

sstemlernn gelştrlmes çn 5 mlyon

dolarlık br bütçe ayıracak.

Avustralya Denz Kuvvetler çn sparş

verlen k adet 19,500 tonluk Supply sınıfı

yakıt kmâl gemsnden lk olan A195

Supply, 10 Nsan günü düzenlenen törenle

hzmete grd.

Kaynak: UASVision

Türkye'den Savunma Sanay Başkanı

İsmal Demr başkanlığındak br heyet, k

ülke arasındak savunma sanay şbrlğ

konularını görüşmek üzere 30 Nsan günü

Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı

zyaret ett.

Bahreyn'n ABD'ye sparşn verdğ 12 adet

AH-1Z taarruz helkopternn üretmne

başlandı. 2018 yılında onaylanan ve 2019

Şubat ayında mzalanan 911 mlyon dolar

tutarındak sözleşme le üretlen

helkopterlern teslmatına bu yıl sonuna

doğru başlanması beklenyor.

Kaynak: Janes

https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/opv-87-a-r-a-piedrabuena-handed-over-to-argentine-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=opv-87-a-r-a-piedrabuena-handed-over-to-argentine-navy
https://mod.gov.az/en/news/azerbaijan-defense-minister-meets-with-a-delegation-representing-turkish-defense-industry-companies-35689.html
https://www.uasvision.com/2021/04/29/us-state-department-approves-1-6bn-mq-9b-deal-for-australia/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/15/bae-australia-hypersonic-weapons/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bae-australia-hypersonic-weapons
https://www.navaltoday.com/2021/04/13/australian-navy-commissions-1st-supply-class-replenishment-ship/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=australian-navy-commissions-1st-supply-class-replenishment-ship
https://www.uasvision.com/2021/04/29/us-state-department-approves-1-6bn-mq-9b-deal-for-australia/
https://mod.gov.az/en/news/azerbaijan-defense-minister-meets-with-a-delegation-representing-turkish-defense-industry-companies-35689.html
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/bell-begins-ah-1z-build-for-bahrain
https://www.janes.com/defence-news/france-provides-more-details-on-next-generation-aircraft-carrier/
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Belarus Genelkurmay Başkanı Vktor

Gulevç, NATO'nun Belarus ve Rusya sınırları

boyunca keşf unsurları konuşlandırdığını ve

asker altyapısını takvye ettğn; bunların da

Kolektf Güvenlk Antlaşması Örgütü'nün

(CSTO) güvenlğne tehdt teşkl ettğn

söyled.

Kaynak: TASS

Belçka Denz Kuvvetler'ne at Leopold I

frkateyn, Hürmüz Boğazı'ndak AGENOR

Harekâtı'na katıldı.

ABD Başkanı Joe Bden'ın göreve geldkten

sonra nceleme çn dondurduğu F-35 ve MQ-

9 Reaper alım süreçlernn yenden yürürlüğe

konduğu bldrld.

EMBRAER frması Brezlya Hava Kuvvetler

le yen nesl muharp İHA tasarımı ve

gelştrlmesne yönelk br mutabakat

muhtırası mzaladı.

Kaynak: UASVision

Bulgarstan Savunma Bakanlığı, kara

kuvvetler çn 2018'den bu yana yürütülen

ve 150 aracı kapsayan zırhlı araç halesn

ptal ederek kararı, halede yarışan Patra ve

General Dynamcs Land Systems frmalarına

yazı le bldrd.

Burkna Faso'nun doğusundak Pama doğal

parkında 26 Nsan günü kaçırılan k İspanyol

ve br İrlandalı gazetecnn slahlı kşler

tarafından öldürüldüğü açıklandı.

https://tass.com/defense/1277929
https://tass.com/defense/1277929
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/belgian-navys-leopold-i-frigate-joined-operation-agenor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=belgian-navys-leopold-i-frigate-joined-operation-agenor
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2021/04/14/biden-admin-moving-ahead-with-uae-f-35-drone-sales-for-now/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.uasvision.com/2021/04/26/embraer-and-brazilian-air-force-sign-mou-to-study-uas/
https://www.uasvision.com/2021/04/29/us-state-department-approves-1-6bn-mq-9b-deal-for-australia/
https://bulgarianmilitary.com/2021/03/16/bulgaria-refuses-to-buy-armored-vehicles-for-the-infantry/
https://www.trthaber.com/haber/dunya/burkina-fasoda-3-yabanci-gazeteci-olduruldu-576220.html
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Çad ordusu 19 Nsan günü, Değşm ve Uyum

Cephes (FACT) adlı slahlı gruba üye 300

ayrılıkçının, düzenlenen operasyonda etksz

hale getrldğn, 150 ayrılıkçının da

yakalandığını duyurdu.

Çn Denz Kuvvetler, Sanya Donanma

Üssü'nde 23 Nsan günü düzenlenen br

törenle br Tp 055 sınıfı destroyer, br Tp

075 sınıfı LHD ve br Tp 094 sınıfı balstk

füzel nükleer denzaltıyı hzmete aldı.

Kaynak: NavalNews

ABD'nn Afrka Kuvvetler Komutanı

Orgeneral Stephen Townsend; Temslcler

Mecls Slahlı Kuvvetler Komtes'nde yaptığı

konuşmada, Çn'n Cbut'de uçak gemsne

destek sağlayablecek br denz üssü

kurduğunu söyled.

Danmarka Hava Kuvvetler, toplam 27 adet

alacağı F-35A savaş uçaklarından lkn 14

Nsan günü teslm aldı.

Danmarka Dışşler Bakanı Jeppe Kofod,

TV2 kanalına verdğ demeçte, ülkesnn

Afganstan'dak askerlern çekmek çn

hazırlıkların başladığını açıkladı.

Kaynak: Defence Turk

Endonezya Denz Kuvvetler'ne at Tp

209/1300 sınıfı Nanggala denzaltısı 21

Nsan günü Surabaya açıklarında eğtm

sırasında sebeb blnmeyen br patlama le

battı. Olayda denzaltıdak 53 denzc hayatını

kaybett.

Kaynak: Naval Post

https://english.alarabiya.net/News/world/2021/04/19/Chad-s-capital-on-alert-as-army-says-300-strong-rebel-column-totally-decimated-
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/china-commissions-a-type-055-ddg-a-type-075-lhd-and-a-type-094-ssbn-in-a-single-day/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=china-commissions-a-type-055-ddg-a-type-075-lhd-and-a-type-094-ssbn-in-a-single-day
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/china-commissions-a-type-055-ddg-a-type-075-lhd-and-a-type-094-ssbn-in-a-single-day/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=china-commissions-a-type-055-ddg-a-type-075-lhd-and-a-type-094-ssbn-in-a-single-day
https://news.usni.org/2021/04/20/africom-chinese-naval-base-in-africa-set-to-support-aircraft-carriers
https://www.aero-mag.com/lockheed-martin-f-35-denmark-14042021/
https://www.aero-mag.com/lockheed-martin-f-35-denmark-14042021/
https://www.defenceturk.net/norvec-ve-danimarka-afganistandan-askerlerini-cekecek
https://www.defenceturk.net/norvec-ve-danimarka-afganistandan-askerlerini-cekecek
https://navalpost.com/indonesian-navy-lost-communication-with-submarine/
https://navalpost.com/indonesian-navy-lost-communication-with-submarine/
https://navalpost.com/indonesian-navy-lost-communication-with-submarine/
https://navalpost.com/indonesian-navy-lost-communication-with-submarine/
https://navalpost.com/indonesian-navy-lost-communication-with-submarine/
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Rus Federal Asker Teknk İşbrlğ

Hzmetler basın sözcüsü Valera

Reşetnkova, Ermenstan’ın ülkesnden

nsansız hava aracı (İHA) talebnde

bulunduğunu, bu ülkeye Oron E dahl çeştl

İHA’ların satışının söz konusu olduğunu

söyled.

Kaynak: Russian Aviation

Fas'ın Baykar Savunma frmasına 70 mlyon

dolara 13 adet Bayraktar TB2 slahlı

nsansız hava aracı sparş verdğ bldrld.

Kaynak: UASVision

Pakstan'ın Flpnler Büyükelçs İmtaz

Ahmad Kaz, ülkesnn Flpnler ordusunun

modernzasyonu çn bu ülkeye slah,

mühmmat ve nsansız hava aracı sağlamaya

hazır olduğunu söyled.

Arbus, Indra ve Dassault frmaları, Future

Combat Ar System (FCAS) yen nesl muharp

hava sstem programı kapsamında fkrî ve

sına mülkyet hakları le Alman, Fransız ve

İspanyol frmaların ş payları konularında

mutabakata vardılar. Programın Next

Generaton Fghter (NGF) adlı savaş uçağı

projes kısmı çn frmalar br prototp

gelştrmeye başlayacaklar.

Kaynak: DefenseNews

Fransız Slahlı Kuvvetler Bakanlığı 8 Nsan

günü Porte-Avons de Nouvelle Génératon

(PANG) adlı yen uçak gems projesyle lgl

bazı blgler kamuoyu le paylaştı. 

https://www.ruaviation.com/news/2021/4/7/16065/
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/7/16065/
https://www.uasvision.com/2021/04/20/morocco-to-acquire-13-bayraktar-tb2-drones/
https://www.uasvision.com/2021/04/29/us-state-department-approves-1-6bn-mq-9b-deal-for-australia/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/22/pakistan-offers-help-modernize-philippine-military/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pakistan-offers-help-modernize-philippine-military
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/04/06/french-senate-confirms-new-industry-pact-on-fcas-fighter-jet-program/?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/2021/04/06/french-senate-confirms-new-industry-pact-on-fcas-fighter-jet-program/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.janes.com/defence-news/france-provides-more-details-on-next-generation-aircraft-carrier/
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Buna göre 2031 - 2034 yılları arasında Sant-

Nazare'dek Chanters de l'Atlantque

Tersanes'nde üretlecek gövde blokları

2034-2036 arasında brleştrlecek. Gemde

kullanılması planlanan ABD'l General Atomcs

üretm elektromanyetk fırlatma sstem

EMALS le denemelere New Jersey'dek test

merkeznde 2030'da başlanacak. 70 bn ton

deplasmana sahp olacak PANG, yen

gelştrlen NGF savaş uçaklarıyla brlkte

nsansız savaş uçakları da taşıyacak.

Kaynak: Janes

2020 Hazran'ında Toulon Donanma

Üssü'nde geçrdğ yangın le hasar alan

Rubs sınıfı nükleer denzaltısı Perle'nn

tamr kapsamında, daha önce emeklye

ayrılmış aynı Saphr denzaltısının ön kısmı,

bu denzaltının ön kısmıyla değştrld.

Fransız Savunma Tedark Kurumu DGA,

ulusal havacılık sanaynn sübvansyonu

amacıyla Arbus frmasına 15 Nsan günü

sekz adet H225M Caracal helkopter le br

adet VSR700 nsansız helkopter sparş

verd. 

Kaynak: NavalNews

Rum-İsral ortak planlı tatbkatı Onsles

Gdeon 2021, 7 Nsan günü tamamlandı.

Rum Fleleftheros gazetes, Rum Mll

Muhafız Ordusu (RMMO) çn 60 yen araç

alımı çn sözleşme mzaladığını duyurdu.

Korean Aerospace Industres (KAI) frması

gelştrmekte olduğu yen nesl savaş uçağı

projes KFX'n prototpn 9 Nsan günü

düzenlenen br törenle kamuoyuna tanıttı.

Uçağın lk uçuşunu önümüzdek yıl

gerçekleştrmes planlanıyor.

Güney Kore savunma tedark kurumu DAPA,

KAI frmasının Güney Kore denz pyadeler

çn Suron genel maksat helkopternn

taarruz modeln gelştreceğn duyurdu. 1.44

mlyar dolar bütçel proje le gelştrlecek

helkopterler güdümlü füze ve maknalı top

Kaynak: DefenseNews

https://www.janes.com/defence-news/france-provides-more-details-on-next-generation-aircraft-carrier/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/naval-group-started-transplanting-a-damaged-ssn-with-a-decomissioned-submarine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=naval-group-started-transplanting-a-damaged-ssn-with-a-decomissioned-submarine
https://www.janes.com/defence-news/france-orders-h225m-caracal-helicopters-to-support-airbus/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/france-orders-new-vsr700-vtol-drone-prototype-from-airbus-helicopters/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=france-orders-new-vsr700-vtol-drone-prototype-from-airbus-helicopters
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/france-orders-new-vsr700-vtol-drone-prototype-from-airbus-helicopters/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=france-orders-new-vsr700-vtol-drone-prototype-from-airbus-helicopters
https://in-cyprus.philenews.com/military-exercise-onisilos-gedeon-2021-completed-video/
https://www.gundemkibris.com/rum-basini/rmmoya-60-yeni-ciftkabin-arac-aliniyor-h312472.html
https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2021/04/09/south-korea-unveils-prototype-of-homegrown-kf-x-fighter-jet/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/04/28/south-korea-chooses-locally-built-marine-helicopter-over-foreign-offers/
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/04/06/french-senate-confirms-new-industry-pact-on-fcas-fighter-jet-program/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
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top le hedef tespt ve özsavunma

sstemleryle donatılacak. Bu arada ABD

Savunma Bakanlığı Lockheed Martn frması

le, Güney Kore'ye teslm edlmek üzere 12

adet MH-60R donanma helkopter çn 447

mlyon dolar tutarında br sözleşme mzaladı.

Kaynak: Janes

Fransız ve Hnt donanmaları Umman

Denz'nde 25 - 27 Nsan arasında Varuna

2021 Denz Tatbkatı gerçekleştrdler.

Kaynak: Navy Recognition

14 Nsan günü Erbl Uluslararası

Havalmanı'na dron le br saldırı

gerçekleştrld. Olayda can kaybı olmazken

br depoda hasar meydana geld.

BAE Systems frması, İnglz Kralyet

Donanması çn tasarlanan Tp 26 sınıfı

frkateynlerden lk olan HMS Glasgow'ın

pruva kesmnn üretmn tamamladı.

2020'lern ortalarından tbaren hzmete

grecek Tp 26'lardan toplam 13 adet nşa

edlecek.

Kaynak: NavalNews

Kralyet Donanması çn nşa edlen beşnc

Astute sınıfı nükleer denzaltı olan Anson,

20 Nsan günü Barrow-n-Furness'dak BAE

Systems tersanesnde düzenlenen törenle

denze ndrld.

İsrall Israel Aerospace Industres (IAI)

frması, Gabrel V gemsavar füzesnn hraç

model olan Sea Serpent' İnglz Kralyet

Donanması'nın Tp 23 frkateynlernn

modernzasyonu çn önermek üzere Thales

frmasıyla ş brlğ kurdu.

Kaynak: UKDJ

https://www.janes.com/defence-news/news-detail/south-korea-signs-for-mh-60r-helos
https://www.janes.com/defence-news/france-provides-more-details-on-next-generation-aircraft-carrier/
https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2021/april/10049-naval-forces-of-france-and-india-start-military-exercise-varuna-2021-in-arabian-sea.html
https://www.navyrecognition.com/index.php/naval-news/naval-news-archive/2021/april/10049-naval-forces-of-france-and-india-start-military-exercise-varuna-2021-in-arabian-sea.html
https://www.ntv.com.tr/dunya/erbil-uluslararasi-havalimanina-saldiri,nzHfn1e0XUiyJVMrnj-SSA
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/bae-systems-rolls-out-forward-block-of-royal-navys-future-hms-glasgow-frigate/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bae-systems-rolls-out-forward-block-of-royal-navys-future-hms-glasgow-frigate
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/france-orders-new-vsr700-vtol-drone-prototype-from-airbus-helicopters/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=france-orders-new-vsr700-vtol-drone-prototype-from-airbus-helicopters
https://www.navaltoday.com/2021/04/21/bae-systems-launches-royal-navys-5th-astute-class-sub/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bae-systems-launches-royal-navys-5th-astute-class-sub
https://www.navaltoday.com/2021/04/21/bae-systems-launches-royal-navys-5th-astute-class-sub/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bae-systems-launches-royal-navys-5th-astute-class-sub
https://ukdefencejournal.org.uk/israeli-firm-offers-royal-navy-sea-serpent-anti-surface-missile/
https://ukdefencejournal.org.uk/israeli-firm-offers-royal-navy-sea-serpent-anti-surface-missile/
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Navanta frması, İspanyol Denz

Kuvvetler çn nşa edlen lk S80 sınıfı

denzaltı olan S81 Isaac Peral’ 22 Nsan

günü düzenlenen törenle denze ndrd.

Havadan bağımsız tahrk (AIP) sstem le

donatılmış S-80 sınıfı denzaltı, 3,000t

deplasmana sahp.

İran'da sözlü tarh çalışması kapsamında,

görev süresnn sonuna gelen Cumhurbaşkanı

Hasan Ruhan'nn kabnesnde yer alan

bakanlarla yapılan mülakatlardan, Dışşler

Bakanı Cevad Zarf'le yapılan görüşmenn

ses kaydının basına sızdırılması, ülkede büyük

tartışmalara neden oldu. Ülkedek

muhafazakar kesm esk Kudüs Gücü

Komutanı Kasım Süleyman ve asker yapıyı

eleştren fadeler sızdırılan Dışşler Bakanı

Muhammed Cevad Zarf' sert şeklde

eleştrd.

Kaynak: TRT Haber

Sızdırılan konuşmasında Zarf, İran’ın nükleer

müzakereler sırasında, Rusya’nın nükleer

anlaşmanın önünü kesmek çn çabaladığını;

dönemn ABD Dışşler Bakanı John Kerry’nn

İsral’n Surye’dek İran güçlerne

düzenleyeceğ saldırılar konusunda

kendlerne defalarca blg verdğn dda ett.

7 Nsan günü Aden Körfez'nde Cbut

açıklarında İran bayraklı br yük gemsnde br

patlama meydana geld. Gemnn İsral

tarafından vurulduğu dda edlyor.

Kaynak: NavalNews

İsral'e at br svl yük gems Basra

Körfez'nde seyr halndeyken 14 Nsan günü

Brleşk Arap Emrlkler açıklarında saldırıya

uğradı. İsrall Channel 12 kanalının haberne

göre füzelerle düzenlenen saldırıda ölen

yanda yaralanan olmazken gem seyrne

devam ett.

Kaynak: Reuters

https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/navantia-to-launch-first-s80-submarine-for-spanish-navy-on-april-22nd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=navantia-to-launch-first-s80-submarine-for-spanish-navy-on-april-22nd
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ses-kaydi-sizdirilan-bakan-zarif-iranda-muhafazakar-gazetelerin-hedefinde-576104.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/ses-kaydi-sizdirilan-bakan-zarif-iranda-muhafazakar-gazetelerin-hedefinde-576104.html
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/cevad-zarif-in-ses-kaydi-ve-iran-da-yukselen-tansiyon/2229003
https://www.france24.com/en/live-news/20210407-iran-ship-in-red-sea-blast-suspicion-falls-on-israel
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/navantia-to-launch-first-s80-submarine-for-spanish-navy-on-april-22nd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=navantia-to-launch-first-s80-submarine-for-spanish-navy-on-april-22nd
https://www.reuters.com/world/middle-east/ship-owned-by-israeli-firm-attacked-off-uae-coast-media-2021-04-13/
https://www.reuters.com/world/middle-east/ship-owned-by-israeli-firm-attacked-off-uae-coast-media-2021-04-13/
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İsral Hava Kuvvetler, 16 Nsan günü,

Gazze'den atılan roketlere karşılık bu

bölgedek br mühmmat atölyes le tünele

yönelk hava saldırısı gerçekleştrd.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Defense Post

IAI frması Barak ER adlı uzun menzll hava

savunma sstemnn gelştrlmesn

tamamladı. Barak alesnn en son üyes olan

Barak ER'n 30km azam rtfa ve 150km

menzl le taktk balstk füzeler önleme

kablyetne sahp olduğu kaydedlyor. Orta

yolda ver bağı le hedefe yönlendrlen füze

vuruş aşamasında aktf radar arayıcı başlığını

devreye sokarak önleme gerçekleştryor.

Japon Hava Kuvvetler çn ABD'l Northrop

Grumman frmasına 2018'de sparş verlen

üç adet RQ-4B Global Hawk stratejk

nsansız hava aracından lk 15 Nsan günü

lk uçuşunu gerçekleştrd.

Lockheed Martn Canada frması, Kanada

Denz Kuvvetler çn nşa edeceğ 15 adet

Canadan Surface Combatant (CSC) sınıfı

frkateyn donatmak çn MBDA frmasına Sea

Ceptor hava savunma füzes sparş verd.

Mk41 dkey fırlatma sstemlernde

kullanılacak Sea Ceptor, gemnn yakın

mesafedek hava savunmasını sağlayacak.

Lockheed Martn ayrıca gemlerde

kullanılacak baş top çn de İtalyan Leonardo

frmasıyla dört adet 127mm/64 LW Vulcano

topu çn de br sözleşme mzaladı.

Kaynak: Janes

Kanada hükümet, Dağlık Karabağ

Savaşı'nda Azerbaycan'ın kullandığı

Bayraktar TB2 slahlı İHA'ların Türk Slahlı

Kuvvetler tarafından son kullanıcı

anlaşmalarına aykırı şeklde Azerbaycan'a

teslm edlmş olması gerekçesyle Türkye'ye

yönelk asker sstem, ekpman ve hzmet

satışına yasak getrd.

Kaynak: CBC

https://www.thedefensepost.com/2021/04/16/israeli-airstrikes-hit-gaza/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/15/rheinmetall-joins-firms-replace-bradley/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rheinmetall-joins-firms-replace-bradley
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/barak-er-development-finalised-and-in-production/
https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2021/04/19/japans-first-global-hawk-begins-flying-at-northrops-california-drone-hub/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.janes.com/defence-news/mbda-to-supply-sea-ceptor-weapon-system-for-canadian-csc-frigates/
https://www.navaltoday.com/2021/04/23/leonardo-naval-guns-for-canadian-surface-combatants/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=leonardo-naval-guns-for-canadian-surface-combatants
https://www.janes.com/defence-news/mbda-to-supply-sea-ceptor-weapon-system-for-canadian-csc-frigates/
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/controls-controles/reports-rapports/exp-permits-turkey-licences-turquie.aspx?lang=eng
https://www.cbc.ca/news/politics/arms-sales-turkey-canada-1.5984453
https://www.cbc.ca/news/politics/arms-sales-turkey-canada-1.5984453
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Katar Denz Kuvvetler çn İtalyan

Fncanter frması tarafından nşa edlen

Musherb sınıfı korvetlern lk Q61

Musherb, 2 Nsan günü seyr tecrübelerne

başladı. 2017 yılında verlen sparş le bu

sınıfta k korvet teslm alınacak. Fncanter,

Katar donanması çn ayrıca dört adet el

Zubarah sınıfı korvet ve br LPD nşa edyor.

Kaynak: NavalNews

Kazakstan Hava Kuvvetler'ne at Su-30

tp br savaş uçağı 16 Nsan günü ülkenn

güneydoğusundak Balkaş’ta düştü. Uçağın

k plotu da fırlatma koltuklarıyla atlayarak

kurtuldular.

Kaynak: Defence Blog

Kırgızstan le Tackstan sınırında bulunan

Batken bölgesndek su kaynağını kontrol

etme konusunda 28 Nsan’da yaşanan

gergnlk kısa süre çnde k ülke ordularının

çatışmasına dönüştü. Her k ülkenn de sınır

bölgesne sevkyat yaptığı çatışma sürecnce

40 cvarında kş hayatını kaybett, 250'den

fazla kş yaralandı. Çatışmalar, 29 Nsan

günü lan edlen ateşkes le durdu.

Türkye, Üsküp'te, Kuzey Makedonya

ordusuna 7400 adet Türk malı ünforma

bağışında bulundu.

Kaynak: Savunma Sanayii Dergilik

Türkye'nn COVID-19 le mücadele

kapsamında gönderdğ aşıları taşıyan Türk

Hava Kuvvetler'ne at A400M tp br

naklye uçağı 29 Nsan günü Lbya’ya ulaştı.

https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/qatars-new-musherib-class-opv-starts-sea-trials/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qatars-new-musherib-class-opv-starts-sea-trials
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/navantia-to-launch-first-s80-submarine-for-spanish-navy-on-april-22nd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=navantia-to-launch-first-s80-submarine-for-spanish-navy-on-april-22nd
https://defence-blog.com/news/kazakhstans-su-30-fighter-crashes-over-balkhash.html
https://defence-blog.com/news/kazakhstans-su-30-fighter-crashes-over-balkhash.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kirgizistan-tacikistan-sinirdaki-catismada-6-kisi-yasamini-yitirdi-115-kisi-yaralandi/2225141
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/kyrgyz-tajik-security-forces-clash-border-water-dispute-2021-04-29/
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/30/kyrgyzstan-tajikistan-ceasefire-holding-after-day-of-intense-fighting
http://savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/Turkiye-den-Kuzey-Makedonya-ordusuna-uniforma-bagisi
http://savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/Turkiye-den-Kuzey-Makedonya-ordusuna-uniforma-bagisi
https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2942020-06816
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ABD, Ltvanya'ya 10 mlyon dolar tutarında

M72 LAW tanksavar slah sstem hbe ett.

İran basını, Hzbullah'ın Moskova'da br

rtbat ofs açacağını bldrd.

Kaynak: Press TV

Mısır, 12 Nsan günü düzenlenen törenle ABD

Denz Kuvvetler öncülüğündek Combned

Martme Forces (CMF) denz görev gücüne

resmen katıldı.

Mısır'ın İtalyan Denz Kuvvetler'nden satın

aldığı k FREMM sınıfı frkateynden kncs

FFG1003 Bernees, 15 Nsan günü teslm

edld.

Mozambk ordusu, ülkenn kuzeyndek

Palma'da gerçekleşen çatışmalarda çok

sayıda IŞİD'l terörstn öldürüldüğünü

açıkladı. Stratejk br doğalgaz merkez olan

Palma, 24 Mart günü örgüt tarafından ele

geçrlmş, kenttek 75 bn svl çevre

kentlere kaçmak zorunda kalmıştı.

Myanmar'da darbe sonrası düzenlenen

gösterlere güvenlk güçlernn slahlı

müdahales sonucu ölenlern sayısı 700'ü,

gözaltına alınanların sayısı da 3,000' aştı.

Kaynak: Press TV

Ülkenn batısındak Mal sınırına yakın

Tllaber bölgesndek Gagorou köyünde

slahlı kşlern br cenaze törenne saldırısı

sonucunda 19 svl hayatını kaybett.

https://www.thedefensepost.com/2021/04/20/us-donates-lithuania-anti-tank-weapons/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-donates-lithuania-anti-tank-weapons
https://www.presstv.com/Detail/2021/04/06/648922/Russia-Lebanon-Hezbollah-resistance-movement-representative-office-Moscow
https://www.presstv.com/Detail/2021/04/06/648922/Russia-Lebanon-Hezbollah-resistance-movement-representative-office-Moscow
https://www.navaltoday.com/2021/04/15/egypt-joins-combined-maritime-forces/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/second-italian-built-fremm-delivered-to-egypt-reaches-alexandria/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/05/mozambique-kills-militants-palma/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mozambique-kills-militants-palma
https://www.bbc.com/news/world-africa-56886085
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/myanmarda-guvenlik-guclerinin-silahli-mudahalesi-sonucu-olen-sivillerin-sayisi-706ya-cikti/2205797
https://www.presstv.com/Detail/2021/04/06/648922/Russia-Lebanon-Hezbollah-resistance-movement-representative-office-Moscow
https://www.thedefensepost.com/2021/04/19/nineteen-civilians-killed-west-niger/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nineteen-civilians-killed-west-niger
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Njerya Hava Kuvvetler, Pakstan'a sparş

verlen üç JF-17 savaş uçağından

üçüncüsünü 29 Nsan günü teslm aldı.

Kaynak: Defence Web

Ülkenn kuzeydoğusundak Borno eylaetnde

Boko Haram terör örgütünün 15 Nsan günü

düzenledğ br saldırıda on svl hayatını

kaybett, sekz svl yaralandı. 26 Nsan günü

de yne aynı bölgede Boko Haram'ın asker

br konvoya düzenledğ saldırıda 31 asker

hayatını kaybett.

Norveç Dışşler Bakanı Ine Erksen

Sørede ulusal yayın kanalı NRK’ya verdğ

demeçte, Norveç kuvvetlernn

Afganstan'dan çeklmesne 1 Mayıs günü

başlanacağını ve çeklmenn Eylül ayında

tamamlanacağını söyled.

Rusya Dışşler Bakanı Sergey Lavrov,

ülkesnn terörle mücadelede destek

amacıyla Pakstan'a slah ve eğtm

sağlayacağını söyled.

Polonya Savunma Bakanı Marusz

Blaszczak, 14 Nsan günü  yaptığı br

açıklamada, Polonya’nın ABD Hava

Kuvvetler tarafından kullanılan beş adet C-

130H Hercules naklye uçağını teslm

almak çn br sözleşme mzaladığını belrtt.

Kaynak: Defence Turk

NATO’nun Türkye’ye yönelk Güvence

Tedbrler kapsamında gönderdğ Polonya

askerî personel ve br adet M28B 1R Bryza

denz karakol uçağı, 14 Nsan günü

Adana’dak 10’uncu Tanker Üs

Komutanlığı'na ulaştı.

https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/nigerian-jf-17-deliveries-apparently-complete/
https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/nigerian-jf-17-deliveries-apparently-complete/
https://www.trthaber.com/haber/dunya/nijeryada-boko-haram-saldirisi-10-olu-572931.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/nijeryada-teror-saldirisi-31-olu-575878.html
https://www.defenceturk.net/norvec-ve-danimarka-afganistandan-askerlerini-cekecek
https://www.thedefensepost.com/2021/04/08/russia-provide-weapons-pakistan/
https://www.defenceturk.net/polonya-abdden-c-130h-hercules-ucagi-teslim-alacak
https://www.defenceturk.net/polonya-abdden-c-130h-hercules-ucagi-teslim-alacak
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183229.htm


Savunma Bakanlığından 12 Nsan günü

yapılan br açıklamada 400 bnden fazla

asker personeln tüm COVID-19

aşılamalarının tamamlandığı, 530 bnden

fazlasının da lk doz aşılarının yapıldığı

bldrld.

Çekya'nın, 2014 yılında br mühmmat

deposunda gerçekleşen patlamadan sorumlu

tutmasının ardından Rusya'nın Prag

Büyükelçlğ'ndek 18 dplomat sınır dışı

edld. Rusya'nın bu karara karşılık olarak 20

Çek dplomatı sınır dışı etmesnn ardından

Çekya Cumhuryet Dışşler Bakanı Jakup

Kulhanek, Prag'da bulunan Rus

Büyükelçlğ'nn 63 çalışanını sınır dışı etme

kararını aldığını açıkladı. Bu arada Slovakya da

ülkesndek üç Rus dplomatı sınır dışı ett.

Ltvanya'nın da Vlnus Büyükelçlğ'ndek

Rus dplomatları sınır dışı etmeye hazırlandığı

bldrlyor.
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Romanya Savunma Bakanlığı, Yabancı

Asker Satışlar (Foregn Mltary Sales- FMS)

kapsamında ABD'den tedark edlecek Naval

Strke Mssle (NSM) kıyı konuşlu

gemsavar füzeler çn ABD le Teklf ve

Kabul Mektubu'nu (Letter of Offer and

Acceptanc -LOA) mzaladı. 2020 Ekm ayında

ABD hükümet tarafından onaylanan satış

dört seyyar fırlatıcı sstem le lgl alt

sstemler kapsıyor ve teslmatının 2024 son

çeyreğnde tamamlanması planlanıyor.

Asker-Sına Komsyon Başkanı Andrey

Yelçannov, Rusya Federasyonu'nun 2010 -

2020 arası dönemde slahlanmaya yaklaşık

280 mlyar dolar harcadığını, 2018-2027

dönemnde de 290 mlyar doların

harcanmasının planlandığını açıkladı.

Rusya, ABD Başkanı Joe Bden'ın Rus Devlet

Başkanı Vladmr Putn hakkındak sözler

üzerne stşareler çn çağırdığı büyükelçnn

dönüşünü süresz erteled.

Kaynak: UAWire

Kaynak: UAWire

Kaynak: UAWire

https://tass.com/defense/1276643
http://uawire.org/czech-republic-expels-18-russian-diplomats-over-involvement-in-ammunition-depot-explosion
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/cekya-63-rus-elcilik-calisanini-sinir-disi-edecek-41795300
http://www.uawire.org/slovakia-expels-three-russian-diplomats-2
http://www.uawire.org/lithuanian-prepares-to-expel-russian-diplomats
https://militaryleak.com/2021/04/29/romania-signs-contract-for-naval-strike-missile-coastal-defense-systems-nsm-cds/
http://www.uawire.org/russia-to-spend-another-290-billion-on-weapons-production
http://www.uawire.org/kremlin-postpones-indefinitely-return-of-russian-ambassador-to-u-s
http://www.uawire.org/russia-to-spend-another-290-billion-on-weapons-production
http://www.uawire.org/russia-to-spend-another-290-billion-on-weapons-production
http://www.uawire.org/russia-to-spend-another-290-billion-on-weapons-production


Rusya Federal Güvenlk Servs FSB 16

Nsan günü, Ukrayna'nın St. Petersburg

Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gzl

blgler temn ettğ" gerekçesyle gözaltına

aldı.

Nsan ayı boyunca Rusya le Ukrayna

arasındak gerlm hızla tırmandı. Rusya,

Ukrayna sınırı boyunca yoğun br asker

yığınak yapıp yen üsler kurdu. Hazar

Flotllasından çeştl tplerde 15 gem

Volga-Don Kanalı üzernden Azak Denz'ne

geçt. Bu arada TASS haber ajansı, Rus Hava

Kuvvetler'nn Kırım'a 50'den fazla savaş

uçağı konuşlandırdığını yazdı. Rusya'nın

Ukrayna sınırı boyunca konuşlandırdığı asker

sayısı ay sonuna kadar 150 bn buldu.

Rus Savunma Bakanlığı 16 Nsan günü

yayımladığı br bülten le 24 Nsan 21.00’dan

31 Ekm 21.00’a kadar Kırım kıyıları boyunca

uzanan bölge, Kerç Yarımadası’nın

kıyılarındak dkdörtgen alan ve Kırım’ın batı

ucu yakındak br bölgey dğer ülkelern savaş

gemler dahl olmak üzere tcar olmayan tüm

ülkelere kapatacağını duyurdu. . Konuyla lgl

olarak br açıklama yapan NATO Sözcüsü

Oana Lungescu, Rusya’nın erşm kısıtlama

planları le lgl endşe duyduklarını belrten

Lungescu, böyle br hamlenn gayrmeşru

olacağını, Rusya’nın stkrarsızlaştırıcı

tutumunun daha genş br örneğn teşkl

edeceğn belrtt. Ayrıca Lungescu, Rusya'ya

15Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Kaynak: UAWire

gergnlğ aclen düşürme, provokasyonu

durdurma ve uluslararası taahhütlerne uyma

çağrısında bulundu. Lungescu, NATO

müttefklernn, Kırım’ın Rusya tarafından

yasa dışı lhakını tanımadığını ve

tanımayacağını yneled. 

Kaynak: QHA

Rusya–Ukrayna gerlmn yce artmasının

ardından 22 Nsan günü Savunma Bakanı

Sergey Şoygu, Ukrayna sınırındak asker

yığınağın ger çekleceğn açıkladı.

Bu arada Savunma Bakanı Sergey Şoygu,

NATO'nun Karadenz ve Baltık bölgelernde

40 bn asker ve 15 bn araç gereçlk br

yığınak yaptığını söyled. Şoygu, ayrıca

NATO'nun Kuzey Kutup bölgesndek

faalyetlern de artırdığını kaydett.

Rusya-Ukrayna gerlm sürerken ABD

Karadenz'e USS Donald Cook ve USS

Roosevelt adlı k adet Arlegh Burke sınıfı

destroyer gönderme kararı aldı.  . Gemler

yoldayken Rus Dışşler Bakan Yardımcısı

Sergey Rıyabkov tarafından bunun br

provokasyon olduğuna dar br açıklama

yapıldı. Gemlern Karadenz'e geçş daha

sonra ptal edld.

http://www.uawire.org/ukrainian-consul-detained-in-russia
http://www.uawire.org/russia-building-large-military-field-camp-near-ukrainian-border
http://www.uawire.org/russia-sends-15-warships-from-caspian-to-black-sea
https://tass.ru/armiya-i-opk/11176209
http://www.uawire.org/donbas-negotiations-fail-as-russia-amasses-150-000-troops-on-ukrainian-border
https://tr.sputniknews.com/rusya/202104161044291028-rusya-karadenizde-kapatilacak-bolgeler-kerc-bogazini-kapsamiyor/
http://www.uawire.org/russia-to-spend-another-290-billion-on-weapons-production
https://qha.com.tr/haberler/guvenlik/natodan-rusyaya-ukrayna-cagrisi/316883/
https://qha.com.tr/haberler/guvenlik/natodan-rusyaya-ukrayna-cagrisi/316883/
https://qha.com.tr/haberler/guvenlik/natodan-rusyaya-ukrayna-cagrisi/316883/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56852895
https://tass.com/defense/1277345
https://tass.com/defense/1277341
https://www.thedrive.com/the-war-zone/40118/turkey-confirms-u-s-destroyers-are-headed-for-the-black-sea-amid-russia-ukraine-crisis
http://www.uawire.org/kremlin-tells-washington-to-stay-away-from-crimea-for-its-own-good
https://www.politico.com/news/2021/04/15/us-navy-ukraine-russia-tensions-481897


Dışşler Bakanı Sergey Lavrov ülkesnn,

Türkye de çnde olmak üzere dğer sorumlu

ülkelere Ukrayna’nın mltarst eğlmlernn

teşvk edlmemes konusunda tavsyede

bulunduğunu söyled. Öte yandan Devlet

Başkanlığı Sözcüsü Dmtr Peskov da

Ukrayna'da her an br ç savaşın

başlayableceğn belrtt.

Rus Denz Kuvvetler'nn Proje 667BDRM

Delfn (NATO kodu "Delta IV") sınıfı

Yekaternburg balstk füzel nükleer

denzaltıyı 2022'den tbaren emeklye

ayırmayı planladığı bldrld. Rus Denz

Kuvvetler envanternde halen, tamamı

Kuzey Flosu'nda olmak üzere yed adet

Proje 667BDRM sınıfı denzaltı bulunuyor.
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Kaynak: UAWire

Kaynak: Naval Post

UR-100N UTTH (NATO kodu SS-19 "Stletto")

kıtalararası balstk füzelernn hzmet

ömrünün üç yıl daha uzatılması gündemde.

Öte yandan Devlet Başkanı Putn, yen

gelştrlen Sarmat kıtalararası balstk

füze le donatılan lk alayın 2022 yılında

göreve hazır olacağını açıkladı.

Kuzey Flosu'ndan 1 Nsan günü yapılan

açıklamada, Proje 22350 sınıfı Admral

Gorşkov frkateyn Barents Denz'nde

Polment-Redut tp hava savunma füzes

deneme atışları gerçekleştrdğ bldrld. Bu

arada Rus Savunma Bakanlığı, Barents

Denz'ndek Franz Josef adasına Bal

gemsavar füze bataryalarının

konuşlandırıldığını, bölgedek dğer mevzlere

de bu füzelern yerleştrlmesyle tüm Kuzey

Denz Rotası'nın Bal füzelernn kapsama

alanına alınmış olunacağını açıkladı.

Kaynak: Defense Post

Posedon tp nükleer tahrkl nsansız

sualtı aracıyla donatılmış Belgorod nükleer

denzaltısının yakında Pasfk Flosu'nda

hzmete greceğ bldrld. Posedon nükleer

tahrkl nsansız sualtı aracını taşımak

üzere gelştrlen Proje 09851 sınıfı

Habarovsk denzaltısının bu yıl sonbaharda

denze ndrleceğ kaydedld. Bu arada Proje

885M Yasen-M sınıfı nükleer denzaltıların

Kalbr PL ve Onks tp seyr füzelern salvo

halnde ateşleme yeteneğne sahp olacağı

bldrld.

Kaynak: TASS

http://www.uawire.org/russian-foreign-minister-warns-turkey-against-selling-weapons-to-ukraine
http://www.uawire.org/kremlin-war-in-ukraine-can-resume-any-time
https://navalpost.com/russian-navy-to-decommission-delta-iv-class-sub-in-2022/
http://www.uawire.org/russia-to-spend-another-290-billion-on-weapons-production
https://navalpost.com/russian-navy-to-decommission-delta-iv-class-sub-in-2022/
https://tass.com/defense/1273521
https://tass.com/defense/1281067
https://tass.com/defense/1273225
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/04/russias-bal-missile-system-will-cover-entire-northern-sea-route
https://www.thedefensepost.com/2021/04/07/russia-submarine-nuclear-drone-pacific/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/07/russia-submarine-nuclear-drone-pacific/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/russias-khabarovsk-submarine-to-be-launched-in-fall-2021/
https://tass.com/defense/1280259
https://tass.com/defense/1280259


Rezonans Blmsel ve Teknk Araştırma

Merkez Genel Müdürüs Aleksandr

Şramçenko, hpersonk füzeler tespt ve

takp etme kablyetl üçüncü Rezonans-N

erken hbar radarının Hazran ayında Kuzey

Kutup bölgesnde kurulacağını açıkladı.

Balstk füzeler 100 km rtfa ve 1,200 km

menzle kadar tespt edeblen Rezonans-N

radarından halhazırda Kola Yarımadası'nda k

adet faal durumda bulunuyor. Dördüncü ve

beşnc radarların da yıl sonuna kadar Kuzey

Kutup bölgesnde hzmete grmes

planlanıyor. Bu arada Devlet Başkanı Vladmr

Putn, Rusya'nın dünyanın en güçlü buzkıran

flosunu kurduğunu söyled.

Rezonans Blmsel ve Teknk Araştırma

Merkez Genel Müdürüs Aleksandr

Şramçenko, hpersonk füzeler tespt ve

takp etme kablyetl üçüncü Rezonans-N

erken hbar radarının Hazran ayında Kuzey

Kutup bölgesnde kurulacağını açıkladı.

Balstk füzeler 100 km rtfa ve 1,200 km

menzle kadar tespt edeblen Rezonans-N

radarından halhazırda Kola Yarımadası'nda k

adet faal durumda bulunuyor. Dördüncü ve

beşnc radarların da yıl sonuna kadar Kuzey

Kutup bölgesnde hzmete grmes

planlanıyor. Bu arada Devlet Başkanı Vladmr

Putn, Rusya'nın dünyanın en güçlü buzkıran

flosunu kurduğunu söyled.

Sputnk haber ajansı, yen gelştrlen S-500

stratejk hava savunma sstemnn lk

personelnn eğtmlerne başlandığını,

sstemn bu yıl çnde hzmete grmeye

başlayacağını yazdı. Öte yandan Rosteh

frması, bünyesndek Ruselectroncs

tarafından gelştrlen Magster SV adlı

savaş alanı hava savunma komuta kontrol

sstemnn bu yıl çnde teslmatına

başlanacağını duyurdu.

MG frması TASS haber ajansına yaptığı

açıklamada MG-35 savaş uçakları çn

yapay snr ağı tabanlı br hedef teşhs

sstem gelştrdğn bldrd.

Federal Asker Teknk İşbrlğ Hzmetler

basın sözcüsü Valera Reşetnkova,

Rusya'nın S-400 hava savunma sstem çn

yurt dışından yen sparşler aldığını söyled.

Sözcü hang ülkelern sparş verdğn

açıklamadı.

Rus ordusunun Uran-9 nsansız muharp kara

araçlarıyla donatılmış br brlk kurduğu

bldrld.
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Kaynak: Defense Post

Kaynak: Radio Sputnik

Kaynak: Russian Aviation

https://www.thedefensepost.com/2021/04/15/russia-anti-missile-radar-arctic/
https://tass.com/defense/1277855
https://www.thedefensepost.com/2021/04/15/russia-anti-missile-radar-arctic/
https://tass.com/defense/1277855
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/prometey-1728147843.html
https://tass.com/defense/1272513
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/12/16078/
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/12/16084/
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/12/16084/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/07/russia-submarine-nuclear-drone-pacific/
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/prometey-1728147843.html
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/12/16084/
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TASS haber ajansının haberne göre Ohotnk

B nsansız savaş uçağı 2024'te hzmete

grmeye başlayacak. Bu arada Sputnk haber

ajansına konuşan Rus savunma sanay

kaynakları, yen gelştrlen Oron nsansız

hava aracı ve Strelets-M KRUS komuta

kontrol sstem le Surye'de saha

koşullarında yenlkç hedef şaretleme ve

taarruz taktklernn denendğn kaydett.

Kaynak: Russian Aviation

ZALA Aero frması, ZALA 421-16E5G adlı,

hbrd motorla çalışan br İHA gelştrdğn

duyurdu. Öte yandan frmanın yen ürettğ

ZALA 421-08 adlı İHA'ların Kuzey Kutup

bölgesnde denendğ açıklandı. Elden atılan

ve 15-30 km menzll ZALA 421-08 İHA'sı

termal ve TV kamera taşıyablyor.

Unted Arcraft Corporaton frması, ABD'nn

uyguladığı hracat kısıtlamaları ve mevzuat

engellemelerne rağmen MC-21 yolcu

uçağının havayollarına teslmatlarına

2022'de başlanacağını açıkladı.

Kaynak: Russian Aviation

Senegal Hava Kuvvetler, Arbus Mltary

tarafından üretlen ve Endonezyalı PT

Drgantara Indonesa (PTDI) tarafından tadl

edlen CN-235 denz karakol uçağını 6

Nsan günü teslm aldı.

Sırbstan'ın Yugomport şrket, Nora B52

kamyona montel obüs sstemn Global

Ordnance frması le brlkte ABD Kara

Kuvvetler'nn atış denemelerne hazırladı.

ABD ordusu bu alandak htyaçlarını

belrlemek çn, çeştl obüs sstemleryle

denemeler gerçekleştrecek.

Slovakya, kara kuvvetler çn komuta kontrol,

keşf, gözetleme ve kurtarma aracı dahl yed

farklı tpte 164 adet zırhlı muharebe aracı

alımına hazırlanıyor.

Kaynak: Army Recognition

https://tass.com/defense/1277657
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/5/16037/
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/12/16084/
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/15/16103/?h
https://tass.com/defense/1278623
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/15/16101/
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/12/16084/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/senegal-took-delivery-of-first-cn-235-maritime-patrol-aircraft/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=senegal-took-delivery-of-first-cn-235-maritime-patrol-aircraft
https://www.armyrecognition.com/defense_news_april_2021_global_security_army_industry/global_ordnance_successfully_test_fires_upgraded_nora_b-52_m21_155mm_mobile_howitzer_for_us_army.html
https://www.armyrecognition.com/defense_news_march_2021_global_security_army_industry/slovakia_plans_to_acquire_new_tracked_ifvs_and_main_battle_tanks.html
https://www.armyrecognition.com/defense_news_march_2021_global_security_army_industry/slovakia_plans_to_acquire_new_tracked_ifvs_and_main_battle_tanks.html
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8 Nsan günü erken saatlerde İsral Hava

Kuvvetler'ne at savaş uçakları tarafından

Lübnan hava sahası çnden Şam yakınlarına

br hava saldırısı düzenlend. Surye basını

saldırıda dört askern yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın Surye'dek Tarafları Uzlaştırma

Merkez'nden 20 Nsan'da yapılan

açıklamada Palmra'da tespt edlen br terör

kampına Rus Hava Kuvvetler'nn

düzenledğ hava saldırısında 200 terörstn

öldürüldüğü, 500 kg mühmmatın mha

edldğ bldrld.

Kaynak: Naval Today

Reuters haber ajansı, Tayvan'ın ABD'den

AGM-158 JASSM tp uzun menzll seyr

füzes almak stedğn yazdı. Yaklaşık 1,000

km menzll JASSM, Tayvan Hava

Kuvvetler'nn envanternde bulunan ve F-

16V sevyesne modernze edlen F-16'lardan

ateşleneblyor.

Tayvan, yerl mkânlarla nşa ettğ 10,600

tonluk Yushan adlı çıkarma gemsn 13

Nsan günü düzenlenen törenle denze ndrd.

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Türkye'nn F-

35 savaş uçağı projesnden resmen

çıkarıldığına dar Ankara'ya resmî br

bldrmde bulunduğu açıklandı.

Dışşler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 15

Nsan günü verdğ br mülakatta, Türkye'nn

hem Rusya hem de Ukrayna le y lşklernn

olduğunu, k ülkenn gerlmnde Türkye'nn

taraf olmadığını ve Montrö'nün harfyen

uygulandığını söyled.

İtalyan Cumhurbaşkanı Maro Dragh'nn,

Türkye Cumhurbaşkanı Recep Tayyp

Erdoğan hakkında "dktatör" benzetmes

yapması üzerne Türkye'nn bu ülkeden

eğtm helkopter alım projesn durdurduğu

dda edld.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yur Borsov,

Türkye'nn Ukrayna'ya İHA tedark etmes

halnde, Ankara le asker ve teknk ş brlğn

gözden geçreceklern söyled.

Kaynak: NTV

https://www.longwarjournal.org/archives/2021/04/israel-resumes-airstrikes-against-irans-proxy-network-in-syria.php
https://www.ruaviation.com/news/2021/4/20/16126/
https://www.navaltoday.com/2021/04/13/taiwan-launches-locally-built-amphibious-warfare-ship/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taiwan-launches-locally-built-amphibious-warfare-ship
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-says-seeking-long-range-cruise-missiles-us-2021-04-19/
https://www.navaltoday.com/2021/04/13/taiwan-launches-locally-built-amphibious-warfare-ship/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taiwan-launches-locally-built-amphibious-warfare-ship
https://www.bloomberght.com/aa-abd-turkiye-yi-f-35-programindan-cikardigini-ankara-ya-bildirdi-2278928
https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-disisleri-bakani-cavusoglu-yunanistan-ile-tum-sorunlarimizi-konusmaya-haziriz,o0InB1jWXUyJ4iWTcHr3xQ
https://www.middleeastmonitor.com/20210412-turkey-freezes-helicopter-deal-with-italy-over-accusation-of-dictatorship/
http://savunmasanayiidergilik.com/tr/HaberDergilik/Turkiye-Ukrayna-ya-drone-satarsa-iliskileri-gozden-geciririz
https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-disisleri-bakani-cavusoglu-yunanistan-ile-tum-sorunlarimizi-konusmaya-haziriz,o0InB1jWXUyJ4iWTcHr3xQ


Türk Hava Kuvvetler'nn hava göster ekb

olan Türk Yıldızları'nın 7 Nsan günü

gerçekleştrdğ br eğtm uçuşu sırasında

uçaklardan br Konya'da düştü. Olayda

uçağın plotu Yüzbaşı Burak Gençcelep

şeht oldu.

Hava Kuvvetlerne at KT-1T tp br eğtm

uçağı 9 Nsan günü İzmr Foça açıklarında

denze düştü. Olayda k plot da sağ olarak

kurtuldu.

Mll Savunma Bakanlığı 6 Nsan günü, Hsar

A+ alçak rtfa hava savunma sstemnn

muayene ve kabul faalyetlernn 05 Nsan

2021 tarhnde tamamlandığını duyurdu.

ASELSAN ana yüklenclğnde gelştrlen

Hsar hava savunma sstem alesnn orta

rtfa model olan Hsar O+ çn de gelştrme

ve test sürecnn sonuna gelnmş durumda.

Müdürü Prof. Dr. Temel Kotl, Şmşek hedef

uçağının tadl edlerek kamkaze drona

dönüştürüldüğünü açıkladı. Kotl, ayrıca

gelştrme çalışmaları deva eden T929 ağır

taarruz helkopternn motorları çn Ukraynalı

Motor Sç le anlaşma mzalandığını kaydett.

Baykar Savunma tarafından gelştrlen

Akıncı taarruz İHA 22 Nsan günü,

ROKETSAN tarafından gelştrlen MAM-L,

MAM-C ve MAM-T tp mn güdümlü

bombalar le başarılı br deneme atışı

gerçekleştrd. Öte yandan TUSAŞ tarafından

gelştrlen Aksungur İHA da yne ROKETSAN

tarafından gelştrlen KGK-SİHA-82 tp

uzun menzll hassas güdümlü bomba le

başarılı br deneme atışı gerçekleştrd.
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Kaynak: Milliyet

Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı

CNN Türk kanalındak röportajında konuşan

Türk Havacılık ve Uzay Sanay (TUSAŞ) Genel 

Kaynak: TRT Haber

Ukrayna'nın Almanya Büyükelçs Andry

Melnk, ülkesnn NATO'ya tam üye olarak

kabul edlmedğ takdrde, 1994 Budapeşte

Muhtırası le vazgeçtğ nükleer caydırıcılık

kapastesn yenden kurmayı

değerlendreceğn söyled.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/konyada-turk-yildizlari-ucagi-dustu-1-sehit/2201052
https://tolgaozbek.com/ucus-emniyeti/kt-1-dustu-pilotlar-kurtarildi/
https://twitter.com/tcsavunma/status/1379450442510262273?s=20
https://www.defenceturk.net/simsek-200-km-menzilli-kamikaze-ucak-oldu
https://www.defenceturk.net/agir-taarruz-helikopteri-atak-ii-motorlari-icin-ukrayna-ile-sozlesme-imzalandi
https://www.trthaber.com/haber/bilim-teknoloji/akinci-ilk-atis-denemesinde-hedefleri-tam-isabetle-vurdu-575163.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/aksungur-ilk-kez-attigi-kgk-siha-82-ile-hedefi-basariyla-vurdu-575645.html
https://www.milliyet.com.tr/gundem/gokyuzune-bir-yildiz-verdik-6476380
https://twitter.com/tcsavunma/status/1379450442510262273/photo/2
https://www.trthaber.com/haber/gundem/aksungur-ilk-kez-attigi-kgk-siha-82-ile-hedefi-basariyla-vurdu-575645.html
http://www.uawire.org/ukrainian-ambassador-to-germany-ukraine-will-consider-restoring-its-nuclear-status-if-not-accepted-in-nato


Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Yulya

Mendel 12 Nsan günü, Rusya'nın Ukrayna

sınırı boyunca 40 bnden fazla asker

konuşlandırdığını söyled.

Rusya Federasyonu Güvenlk Konsey

Sekreter Nükolay Patruşev, Ukrayna

sthbaratının Kırım'da sabotaj ve terör

eylemler planladığını dda ett.

Ukrayna Slahlı Kuvvetler Müşterek

Kuvvetler Operasyon Komutanlığı'ndan 14

Nsan günü yapılan açıklamaya göre topçu ve

tank brlkler Kırım yakınlarında br tatbkat

gerçekleştrd. Komutanlık 28 Nsan günü de

aynı bölgede Toçka U taktk balstk

füzeleryle br atışlı tatbkat yapıldığını

duyurdu.

Ukroboronprom frması 13 Nsan günü, yerl

mkânlarla modernze edlen M-8MT genel

maksat helkopterlernn Ukrayna ordusuna

teslm edldğn duyurdu.

Interfax haber ajansı 19 - 21 Nsan tarhler

arasında ABD, İngltere ve Kanada hava

kuvvetlerne at naklye uçaklarının

Ukrayna'ya asker malzeme taşıdıklarını

bldrd.
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Kaynak: UAWire

Ürdün ordusu İtalya'dan satın aldığı ve

İspanyol SDLE frması tarafından modernze

edlen 80 adet Centauro 8x8 zırhlı

muharebe aracını hzmete aldı.

Venezuela Slahlı Kuvvetlernn, Kolombya

sınırı yakınlarında esk Kolombya Devrmc

Slahlı Kuvvetler (FARC) üyelerne ve

düzensz slahlı gruplara yönelk

operasyonlarında 8 askern hayatını

kaybettğ bldrld.

Kaynak: Habertürk

Yemen'n Marb kentnde hükümet güçler le

Husler arasında 14 Nsan günü şddetlenen

çatışmalarda, hükümet kaynaklarına göre k

günde 36 asker le 60 Hus hayatını kaybett.

http://www.uawire.org/kyiv-russia-deploys-more-than-80-000-troops-on-the-border-with-ukraine-and-in-crimea
https://tass.com/defense/1277869
https://qha.com.tr/haberler/ukrayna-tank-birliklerinden-kirim-yakinlarinda-askeri-tatbikat/316232/
https://qha.com.tr/haberler/guvenlik/ukrayna-kirim-yakinlarinda-tatbikat-duzenledi/318788/
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukrayinski-armijtsi-otrymaly-modernizovanyj-vertolit.html?fbclid=IwAR11nRmkt3xlEgSfk2aaZPSvXuVBAPY9RWHsx_Tm-2Il11Qtl853Fj5tKcQ
http://www.uawire.org/three-military-cargo-planes-from-u-s-canada-and-uk-land-in-ukraine
http://www.uawire.org/russia-to-spend-another-290-billion-on-weapons-production
https://www.janes.com/defence-news/news-detail/centauro-enters-jordanian-service
https://www.haberturk.com/venezuela-ordusunun-kolombiya-sinirindaki-operasyonlarinda-8-asker-oldu-3055274
https://www.haberturk.com/venezuela-ordusunun-kolombiya-sinirindaki-operasyonlarinda-8-asker-oldu-3055274
https://www.thedefensepost.com/2021/04/16/heavy-fighting-yemen-marib/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=heavy-fighting-yemen-marib


Yunanstan'ın İsral le 18 Nsan günü

mzaladığı 22 yıl sürel 1.65 mlyar dolarlık

anlaşma le Elbt Systems frması Yunan

Hava Kuvvetler çn br plot eğtm merkez

kuracak. Anlaşma kapsamında Elbt, İtalyan

Leonardo frmasından 10 adet M-346 eğtm

jet temn edecek ve Yunan Hava Kuvvetler

plotlarına eğtm hzmet sağlayacak.

Yunanstan, mzaladığı br kra anlaşması le

Suud Arabstan'a br Patrot hava savunma

bataryası ödünç verecek.

Inochos 2021 Çokuluslu Hava Huvvetler

tatbkatı, Yunanstan'ın ev sahplğnde 12 -

22 Nsan arasında Andravda Hava Üssü'nde

gerçekleştrld. 
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Kaynak: Defense Post

Kaynak: Scramble

Yunan Denz Kuvvetler'nn yen frkateyn

htyacı kapsamında İspanyol Navanta

frması F110 ve Alfa 3000 tp k ayrı

tasarımı teklf edyor. Naval News stesnn

haberne göre Navanta'nın teklf dört adet

F110 frkateyn, kısa süre çnde teslm

edleblecek düşük malyetl k adet Alfa

3000 tp haff frkateyn le halen

hzmettek Hydra frkateynlernn

modernzasyonunu kapsıyor.

Kaynak: Naval News

https://www.thedefensepost.com/2021/04/19/israel-greece-record-defense-deal/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/21/greece-lends-saudi-patriot-battery/
https://www.haf.gr/en/structure/htaf/air-tactics-center/iniohos/archives/iniochos-2021/
https://www.thedefensepost.com/2021/04/19/israel-greece-record-defense-deal/
https://www.scramble.nl/military-news/iniochos-2021
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/spains-navantia-proposing-two-new-frigate-designs-to-the-hellenic-navy/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/04/spains-navantia-proposing-two-new-frigate-designs-to-the-hellenic-navy/
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