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Stockholm Internat�onal Peace

Research Inst�tute (SIPRI) tarafından

15 Mart'ta yayımlanan b�r rapora göre

ABD, küresel savunma pazarındak�

l�der konumunu sürdürüyor. Rapora

göre ABD, 2016 - 2020 arası dönemde

gerçekleşt�r�len satışların %37's�n�

yaptı. ABD'n�n s�lah satışlarının %47's�

Ortadoğu ülkeler�ne gerçekleşt�r�ld�.

ABD'n�n savunma �hracatının %24'ü

�se Suud� Arab�stan'a yapıldı. Öte

yandan rapora göre Rusya Fede-

rasyonu'nun s�lah �hracatı, b�r öncek�

beş yıllık dönem olan 2011 - 2015

arasına göre %22 oranında azaldı.

Fransa bu döneme göre �hracatını %44

artırırken, Almanya ve Ç�n'�n savun-

ma �hracatlarında sırasıyla %21 ve

%7.8 artış kayded�ld�. B�r öncek� beş

yıllık döneme göre Güney Kore'n�n

savunma �hracatı %210, İsra�l'�n %59

azaldı. 

Buna mukab�l İng�ltere'n�nk� �se %27

azaldı.

Mart ayı, ABD �le Rusya arasındak�

�l�şk�ler�n ger�lmes�ne sahne oldu.

Göreve başladıktan sonra özell�kle

Rusya �le �l�şk�lerde görece sess�z b�r

tutum takınmış olan ABD Başkanı Joe

B�den, ABC telev�zyonuna verd�ğ�

mülakatta Rusya'yı ABD seç�mler�ne

müdahale �le suçlayarak Rusya

Federasyonu Devlet Başkanı Vlad�m�r

Put�n hakkında "Bence, Rusya’nın l�der�

Put�n b�r kat�l." �fades�n� kullandı ve

seç�mlere müdahale �ç�n Put�n'�n

bedel ödeyeceğ�n� söyled�. Bu sözlere

yanıt veren Put�n �se "İnsanlara

taktığınız �s�mler, en �y� s�z�n �ç�n

geçerl�d�r." ded�. 
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Ukrayna'nın doğusundak� çatışmaların

ş�ddetlend�ğ� ve Rusya Federasyonu'nun

Ukrayna sınırı boyunca asker�

yığınağını süratle artırdığı b�r döneme

denk gelen bu atışmanın ardından

Karaden�z ve Doğu Avrupa'da asker�

hareketl�l�k arttı. NATO'ya a�t �st�hbarat

ve keş�f uçakları Karaden�z üzer�nde,

özell�kle Kırım ve çevres�ndek� uçuş-

larını artırırken Rusya'nın Baltık ve

Karaden�z f�loları Mart ayı boyunca çok

sayıda tatb�kat gerçekleşt�rd�. 

Mart ayında çok sayıda ülkede

den�zaltılarla �lg�l� öneml� gel�şmeler�n

olması d�kkat çek�c�yd�. Türk�ye, Yen�

T�p Den�zaltı Projes� kapsamında �lk

bot olan P�r� Re�s'� den�ze �nd�rd�; ABD

Tayvan'ın kend� gel�şt�rd�ğ� den�z-

altısına teknoloj� desteğ� sağlamaya

karar verd�; İtalya, Norveç ve Almanya

T�p 212 tasarımının türev� olan yen�

nes�l den�zaltı s�par�şler� verd�. 

Bu gel�şmeler� tesadüf olarak

n�telend�rmek �sabetl� olmayacaktır,

z�ra den�zaltı sınıfı gem�ler g�zl�l�k

başta olmak üzere sundukları çeş�tl�

avantajlar bakımından dünya donan-

malarının en öncel�kl� �ht�yaç kalem-

ler�nden oldular. Bunda, yalnızca savaş

ya da kr�z dönem�nde değ�l; barış

dönem�nde de den�zaltıların �st�hbarat

toplama araçları olarak kullanılma-

larının da katkısı büyük. İtk� tekno-

loj�ler�ndek� gel�şmelerle b�rl�kte

den�zaltılar, sualtında daha uzun süre

kalıp daha uzak mesafelere g�deb�l-

mekte. Bu da onları stratej�k b�r unsur

hal�ne get�rmekte.
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ABD Savunma ve Güvenlk İşbrlğ

Dares (Defense Securty Cooperaton

Agency; DSCA) 12 Mart günü, Alman

Denz Kuvvetler çn beş adet P-8A

Posedon denz karakol uçağı ve lgl

ekpmanı çeren 1.77 mlyar dolar tavan

bedell satışın ABD hükümet tarafından

onaylandığını duyurdu.

Almanya'nın önde gelen savunma

şrketlernden olan Hensoldt’un %25,1

hsses, şrketn taşıdığı stratejk önem

gerekçesyle Almanya Federal Hükumet

adına satın alındı.

ABD, Fransa, Belçka ve Japonya denz

kuvvetlerne at savaş gemler, 22 Mart

günü Umman Körfez açıklarında Group

Araban Sea Warfare Exercse

(GASWEX) 21 adlı br donanma tatbkatı

gerçekleştrd.

ABD Denz Kuvvetler, General Dynamcs

Electrc Boat frmasına Vrgna Block 5

sınıfı br nükleer denzaltı çn 2.4 mlyar

dolar tutarında br sparş verd. Öte

yandan, bu sınıfın Block 4 grubuna

mensup botu olan SSN794 Montana 3

Mart günü Huntngton Ingalls tersa-

nesnde denze ndrld.

Thyssenkrupp Marne Systems frması

Alman Denz Kuvvetler çn k, Norveç

Denz Kuvvetler çn de dört adet olmak

üzere toplam altı Tp 212CD sınıfı

denzaltı sparş aldı.
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Kaynak: Navy Recognition

Kaynak: NavalNews

ABD Denz Kuvvetler, Tomahawk seyr

füzesnn Block 5 adlı en son modeln

hzmete almaya hazırlanıyor. Yen br

güdüm sstem ve arayıcı başlığa sahp bu

modeln, uzun menzlden gemlere saldırı

yeteneğ le özellkle Çn donanmasına

karşı gelştrldğ kaydedlyor.

ABD Hava Kuvvetler çn Boeng

tarafından  gelştrlen  F-15EX  tp savaşKaynak: Defence Turk

https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/germany-p-8a-aircraft-and-associated-support
https://www.defenceturk.net/alman-hukumeti-guvenlik-amaciyla-savunma-sirketi-hensoldttan-hisse-aldi
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/france-belgium-japan-and-the-u-s-conduct-maritime-exercise-in-the-arabian-sea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=france-belgium-japan-and-the-u-s-conduct-maritime-exercise-in-the-arabian-sea
https://www.defensenews.com/naval/2021/03/19/the-us-navy-inks-a-deal-for-a-tenth-block-v-virginia-class-submarine/?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/2021/03/virginia-class-submarine-montana-ssn-794-launched-by-huntington-ingalls/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=virginia-class-submarine-montana-ssn-794-launched-by-huntington-ingalls
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9872-norway-to-buy-four-submarines-from-german-thyssenkrupp.html?fbclid=IwAR2XIjeZT_qSt1bA_AAi_dAquudAal8JFLOFNp05uP3GqY1s1KAYO-87r1M
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9872-norway-to-buy-four-submarines-from-german-thyssenkrupp.html?fbclid=IwAR2XIjeZT_qSt1bA_AAi_dAquudAal8JFLOFNp05uP3GqY1s1KAYO-87r1M
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/virginia-class-submarine-montana-ssn-794-launched-by-huntington-ingalls/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=virginia-class-submarine-montana-ssn-794-launched-by-huntington-ingalls
https://www.defensenews.com/naval/2021/03/17/us-navy-set-to-take-delivery-of-the-latest-version-of-its-tomahawk-missile/
https://www.defenceturk.net/alman-hukumeti-guvenlik-amaciyla-savunma-sirketi-hensoldttan-hisse-aldi


uçağı 10 Mart günü lk uçuşunu

gerçekleştrd. F-15E'nn yen nesl

sstemlerle donatılmış br üst model olan

F-15EX'den en az 144 adet hzmete

alınması planlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı 23 Mart günü,

füze kalkanı kapsamında uzun menzll

balstk füzeler önlemek çn kullanılacak

Next Generaton Interceptor (NGI)

projes çn, Lockheed Martn ve

Northrop Grumman şrketleryle prototp

gelştrme sözleşmeler mzaladığını

duyurdu.

ABD Kara Kuvvetler, Kuzey Kutup

bölgesnde görev yapacak brlklerne

yönelk eğtm ve donatım faalyetlern

artırdı.

ABD Denz Kuvvetler'nn Zumwalt sınıfı

destroyerler hpersonk füzelerle donat-

mak stedğ bldrld.
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Kaynak: The Drive

ABD Devlet Hesap Vereblrlk

Dares'nn (Government Accountablty

Offce, GAO) hazırladığı br raporda, F-35

programında Block 4 sevyes yazılım ve

donanım güncelleme projesnde

yaklaşık 2 mlyar dolarlık ek br malyetn

oluştuğuna dkkat çekld.

ABD Uzay Kuvvetler Komutanlığının, GPS

karıştırma sstemlerne karşı teknoloj ve

teknklern müttefk ülkelerle paylaşı-

lablmesne olanak sağlayan br şbrlğ

yapısı üzernde çalıştığı bldrld.

Kaynak: UAS Vision

General Atomcs tarafından gelştrlen

ve ABD Kara Kuvvetler tarafından

kullanılan MQ-1C Gray Eagle adlı nsansız

hava aracı sstem, toplam 1 mlyon uçuş

saatn doldurdu. Frma tarafından yapılan

açıklamada bu 1 mlyon uçuş saatnn

%80'nden fazlarının görev uçuşu olduğu

ve sstemn %90'dan fazla göreve

hazırlık oranını yakaladığı bldrld.

Jont Strke Mssle (JSM) seyr

füzesnn F-35 savaş uçağı le

denemelerne, Norveç Hava Kuvvetler'ne

at br F-35A le ABD'dek Edwards Hava

Üssü'nde başlandı.

Textron Systems, şrket ABD Kara

Kuvvetler le Shadow Block 2 tp taktk

İHA'ların Block 3 sevyesne modern-

zasyonu çn 607 mlyon dolar tutarında

br sözleşme mzaladı.

Lockheed Martn frması MORFIUS adlı,

hava, kara ve denz platformlarından

fırlatılablen br dronsavar İHA sstemn

tanıttı.

https://www.defensenews.com/air/2021/03/11/the-air-force-has-its-first-f-15ex/?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/pentagon-selects-northrop-grumman-lockheed-martin-teams-for-new-strategic-defence-interceptor/
https://www.thedefensepost.com/2021/03/24/us-preparing-soldiers-arctic-missions/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-preparing-soldiers-arctic-missions
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39867/navy-wants-triple-packed-hypersonic-missile-modules-on-its-stealthy-zumwalt-destroyers
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39867/navy-wants-triple-packed-hypersonic-missile-modules-on-its-stealthy-zumwalt-destroyers
https://www.gao.gov/assets/gao-21-226.pdf
https://www.defensenews.com/air/2021/03/18/development-costs-for-the-f-35s-modernization-program-increased-by-19b-in-a-year/
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/space/2021/03/25/space-force-begins-loaning-anti-jamming-gps-tech-to-allies/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.uasvision.com/2021/03/25/gray-eagle-surpasses-1-million-flight-hours/
https://www.uasvision.com/2021/03/25/gray-eagle-surpasses-1-million-flight-hours/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/jsm-anti-ship-and-land-attack-missile-successfully-tested-from-f-35a/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jsm-anti-ship-and-land-attack-missile-successfully-tested-from-f-35a
https://www.uasvision.com/2021/03/22/textron-gets-607m-us-army-shadow-upgrade-contract/
https://www.thedefensepost.com/2021/03/23/lockheed-martin-morfius-c-drone-system/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lockheed-martin-morfius-c-drone-system
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L3Harrs frması, F-16 savaş uçakları çn

yen br elektronk harp sstem

gelştrlmes çn ABD Hava Kuvvetler'yle

br sözleşme mzaladığını duyurdu. F-

16'nın en son model olan F-16V uçakları

çn gelştrlecek sstemn çok farklı

tplerde elektronk harp ve füze

sstemlerne karşı savunma sağlayacağı

bldrld.

Kaynak: Navy Recognition

Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus ve

Rusya'nın hava kuvvetler ve hava

savunma brlkler çn müşterek br eğtm

merkez kurulacağını açıkladı. Merkez, her

k ülkenn envanternde olan Su-30SM

savaş uçağı ve çeştl hava savunma

sstemlernn personelne eğtm verecek.

Bu arada k ülkenn zırhlı brlkler 15 Mart

günü Njn Novgorod'dak Mulno Eğtm

Sahası'nda br tatbkat gerçekleştrd.

Brezlya Savunma Bakanı Fernando

Azevedo e Slva 29 Mart günü stfa ett.

Ancak Azevedo e Slva'nın stfa

etmedğ, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun

baskısıyla görev bırakmak zorunda

kaldığı dda edld. Bu duruma tepk

gösteren Kara Kuvvetler Komutanı

General Edson Pujol, Denz Kuvvetler

Komutanı Amral Ilques Barbosa ve

Hava Kuvvetler Komutanı Antono

Carlos Bermuda da stfalarını sundular.

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.

Cezayr Savunma Bakanlığı, başkentn

500 km batısında yer alan Sd Belabbas

dağlarında gerçekleşen arama-tarama ve

mha operasyonu sırasında çıkan

çatışmada br askern hayatını kaybet-

tğn ve br terörstn se etksz hale

getrldğn açıkladı. 

https://www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2021/03/22/l3harris-selected-for-f-16-electronic-warfare-protection-system/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9872-norway-to-buy-four-submarines-from-german-thyssenkrupp.html?fbclid=IwAR2XIjeZT_qSt1bA_AAi_dAquudAal8JFLOFNp05uP3GqY1s1KAYO-87r1M
https://tass.com/defense/1266357
https://tass.com/defense/1265995
https://tr.euronews.com/2021/03/30/brezilya-da-savunma-bakan-degisti-hava-kara-ve-deniz-komutanlar-gorevlerinden-ayr-ld
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56590571
https://bulgarianmilitary.com/2021/03/16/bulgaria-refuses-to-buy-armored-vehicles-for-the-infantry/
https://www.indyturk.com/node/141811/d%C3%BCnya/cezayir%E2%80%99de-i%C5%9Fid-destek%C3%A7ilerine-operasyon-ba%C5%9Flat%C4%B1ld%C4%B1


ABD Donanma İsthbarat Ofs'nn

hazırladığı br rapora göre Çn donanması,

2000 yılından bu yana 3 kat büyüdü. 297

savaş gems olan ABD'y geçerek, 360

savaş gems gücü le dünyanın en büyük

donanmasına sahp ülke oldu.
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Öte yandan ülkede hükümet protesto

gösterler ay boyunca şddetn artırdı.

Gösterlerde güvenlk güçleryle protes-

tocular arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Öte yandan ülkede hükümet protesto

gösterler ay boyunca şddetn artırdı.

Gösterlerde güvenlk güçleryle

protestocular arasında çatışmalar

yaşanıyor.

Çn'n ay başında yayınladığı ulusal bütçe

raporuna göre savunma bütçes % 6.8

oranında artarak 1.355 trlyon yuan

(yaklaşık 210 mlyar dolar) olarak

gerçekleşt. Bu oran, Çn'n son 20 yılda

gerçekleştrdğ en düşük artış oranı

olarak kayıtlara geçt.

Kaynak: Sputnik

Kaynak: CNN

Çn'n yen hzmete gren Tp 055 sınıfı

destroyernn, beraberndek br Tp

052D sınıfı destroyer ve br Tp 054A

sınıfı frkateyn olduğu halde Japon

Denz'ne grdğ, bu esnada Japon

donanması tarafından yakından takp

edldğ bldrld. Bu, Tp 055'n bölgedek

lk görev olarak kayıtlara geçt. Bu arada

Tp 055 sınıfı knc destroyer Lhasa10

Mart günü hzmete grd. Çn'n en modern

savaş gems olarak ntelendrlen Tp

055'ler çok sayıda seyr füzes ve hava

savunma füzes le donatılablyor.

Danmarka Denz Kuvvetler, Gne Körfez

açıklarına denz korsanlığıyla mücadele

kapsamında br frkateyn gönderecek.

https://edition.cnn.com/2021/03/05/china/china-world-biggest-navy-intl-hnk-ml-dst/index.html
https://www.indyturk.com/node/329521/d%C3%BCnya/cezayirde-g%C3%B6stericiler-ile-ordu-aras%C4%B1nda-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmalar-s%C3%BCr%C3%BCyor
https://www.indyturk.com/node/141811/d%C3%BCnya/cezayir%E2%80%99de-i%C5%9Fid-destek%C3%A7ilerine-operasyon-ba%C5%9Flat%C4%B1ld%C4%B1
https://www.indyturk.com/node/329521/d%C3%BCnya/cezayirde-g%C3%B6stericiler-ile-ordu-aras%C4%B1nda-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmalar-s%C3%BCr%C3%BCyor
https://tr.sputniknews.com/asya/202103051043958224-cin-pandemiye-ragmen-savunma-butcesini-yuzde-68-oraninda-artirdi/
https://tr.sputniknews.com/asya/202103051043958224-cin-pandemiye-ragmen-savunma-butcesini-yuzde-68-oraninda-artirdi/
https://edition.cnn.com/2021/03/05/china/china-world-biggest-navy-intl-hnk-ml-dst/index.html
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218908.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/a/202103/10/WS604829daa31024ad0baae28c.html
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/danish-frigate-to-join-anti-piracy-operation-in-gulf-of-guinea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=danish-frigate-to-join-anti-piracy-operation-in-gulf-of-guinea
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Kaynak: Defense Post

Ülkenn doğusundak İtur eyaletnde

hükümet güçleryle CODECO mlsler

arasında çıkan 17-18 Mart günü çıkan

çatışmalarda k asker ve br pols le 11

svl le 16 mltan hayatlarını kaybett.

Endonezya Denz Kuvvetler çn Güney

Kore'ye sparş verlen altı adet

Nagapasa sınıfı denzaltıdan yurt çnde

nşa edlen lk olan Aluguro, 17 Mart

günü düzenlenen törenle hzmete grd.

Alman Tp 209 tasarımı üzerne

gelştrlen Nagapasa sınıfı, ASELSAN

tarafından gelştrlen Zoka torpdo karşı

tedbr sstemler le donatılacak.

Kaynak: Defence Turk

Brleşmş Mlletler İnsan Yardım

Koordnasyon Ofs'nn (Unted Natons

Offce for the Coordnaton of

Humantaran Affars, OCHA) Tgray

eyaletndek nsan krze lşkn hazırladığı

raporda, Sudan ve Etyopya sınırında

çatışma ve gergnlğn halen sürdüğü,

statüsü tartışmalı Faşka bölgesnde

Ertre askerlernn de konuşlandığı

kaydedld.

Kaynak: TRT Haber

Ermenstan Başbakanı Paşnyan,

görevnden aldığı Genelkurmay Başkanı

Onk Gasparyan’ın yerne Artak

Davtyan’ın atandığını açıkladı.

Paşnyan, Rusya'dan 2020 yılında satın

alınan Su-30SM savaş uçaklarının

füzesz şeklde teslm alındığını söyled.

https://www.thedefensepost.com/2021/03/18/30-dead-clashes-troops-militia-dr-congo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=30-dead-clashes-troops-militia-dr-congo
https://www.thedefensepost.com/2021/03/18/30-dead-clashes-troops-militia-dr-congo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=30-dead-clashes-troops-militia-dr-congo
https://www.navaltoday.com/2021/03/19/indonesian-navy-takes-delivery-of-1st-locally-built-submarine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indonesian-navy-takes-delivery-of-1st-locally-built-submarine
https://www.defenceturk.net/aselsandan-endonezya-donanmasina-zoka-torpido-teslimati
https://www.defenceturk.net/aselsandan-endonezya-donanmasina-zoka-torpido-teslimati
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-sudan-ve-etiyopya-sinirindaki-tartismali-bolgede-eritre-birlikleri-de-var-/2187104
https://www.trthaber.com/haber/dunya/pasinyan-ermenistan-genelkurmay-baskanligina-davtyanin-atandigini-duyurdu-566436.html
https://www.trthaber.com/haber/dunya/pasinyan-ermenistan-genelkurmay-baskanligina-davtyanin-atandigini-duyurdu-566436.html
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Flpnler, Rus-Hnt ortak üretm BrahMos

sesüstü seyr füzes alımı çn

Hndstan'la br anlaşma mzaladı.

Füzelern 2024'te teslm edlmes

beklenyor.

Kaynak: Defense Post

Flpnler Denz Kuvvetler, Çn le

gerlmn olduğu Güney Çn Denz'ndek

varlığını artırdı.

Flpnler Denz Kuvvetler, Güney Korel

Hyunda Heavy Industres (HHI)

frmasına sparş verlen k Jose Rcal

sınıfı frkateynden kncs olan FF151

Antono Luna'yı 19 Mart günü törenle

hzmete aldı.

Fransa ve İtalya, SAMP/T hava savunma

sstemnn yen nesl halef olacak

SAMP/T NG (Next Generaton) sstem

gelştrme projesn 24 Mart günü resmen

başlattı.

Fransız Denz Kuvvetler, 21 Mart günü

Gne açıklarında düzenledğ br operas-

yonla 6 ton kokan ele geçrd.

Gürcstan Savunma Bakanlığı, Su-25UB

tp çft kşlk taarruz uçağının

uygulanan modernzasyon sonrasında lk

deneme uçuşunu gerçekleştrdğn

duyurdu. Tbls Arcraft Manufacturng

Plant (TblAvaMshen, TAM) tarafından

uygulanan şlem le daha önceden Gürcü

Hava Kuvvetler hzmetnde olan ve

uçuştan çeklmş br mktar Su-25K ve

SU-25UB taarruz uçaklarının yenden

hzmete sokulması planlanıyor. TAM'ın

ayrıca br mktar L-39C eğtm jet ve M-

8 genel maksat helkoptern de yen-

den uçablr duruma getreceğ bldrlyor.

Kaynak: Key Aero

https://www.ruaviation.com/news/2021/3/3/15919/
https://www.thedefensepost.com/2021/03/25/philippines-navy-ships-disputed-sea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=philippines-navy-ships-disputed-sea
https://www.thedefensepost.com/2021/03/18/30-dead-clashes-troops-militia-dr-congo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=30-dead-clashes-troops-militia-dr-congo
https://www.thedefensepost.com/2021/03/25/philippines-navy-ships-disputed-sea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=philippines-navy-ships-disputed-sea
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/philippine-navy-commissions-new-jose-rizal-class-frigate-brp-antonio-luna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=philippine-navy-commissions-new-jose-rizal-class-frigate-brp-antonio-luna
https://www.defensenews.com/global/europe/2021/03/24/france-italy-update-their-joint-air-defense-weapon-for-faster-missiles/?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/2021/03/record-drug-seizure-by-the-french-navy-in-the-gulf-of-guinea/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=record-drug-seizure-by-the-french-navy-in-the-gulf-of-guinea
https://www.key.aero/article/georgias-first-refurbished-su-25ub-takes-flight
https://www.key.aero/article/georgias-first-refurbished-su-25ub-takes-flight


İngltere, güvenlk ve dış poltkada yen

öncelklern ortaya koyan stratej

belgesn kamuoyuna açıkladı.

Önümüzdek on yılda "jeopoltk ve

ekonomk çekm merkeznn doğuya,

Çn, Hndstan, Japonya gb ülkelere

kayacağı" belrtlen belgede Hnt-Pasfk

bölgesndek Asya ülkeleryle dplomatk

lşklere öncelk verleceğ bldrld.

The Tmes gazetes, Rusya'nın Ağro-

tur'dak hava üssüne nş kalkış yapan

İnglz asker uçaklarına yönelk elektronk

karıştırma uyguladığı, son olarak buradan

kalkış yapan br A400M'nn uydu

muhabere sstemne elektronk taarruz

gerçekleştrdğn yazdı.
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ABD, Fransa, İsral, RMMO ve

Yunanstan'ın katılımıyla, GKRY'nn ev

sahplğnde düzenlenen Noble Dna

2021 tatbkatı 7-11 Mart arasında

Kıbrıs'ın batısındak sularda gerçekleş-

trld.

Kaynak: DefenseNews

Hndstan Denz Kuvvetler, Proje 75

programı kapsamında Fransa'ya sparş

verlen Mazagon Dock Tersanes'nde

nşa edlmekte olan altı adet Scorpene

sınıfı denzaltıdan üçüncüsünü 10 Mart

günü teslm aldı.

Hndstan'ın ABD'den 3 mlyar dolara 30

adet MQ-9 SİHA satın almaya hazırlandığı

bldrld.

Hndstan Savunma Bakanlığı,

Mahndra Defense Systems frmasına

146 mlyon dolara 1,300 adet ALSV tp

haff zırhlı taktk tekerlekl araç

sparş verd. Teslmatın 2025'te

tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Naval Today

https://www.gov.uk/government/publications/defence-in-a-competitive-age
https://www.thetimes.co.uk/article/russia-jamming-signals-at-raf-cyprus-base-m2whgk0gh
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/03/12/for-first-time-france-and-cyprus-join-israels-noble-dina-naval-drill/
https://www.defensenews.com/training-sim/2021/03/12/for-first-time-france-and-cyprus-join-israels-noble-dina-naval-drill/
https://www.navaltoday.com/2021/03/11/indian-navy-commissions-3rd-scorpene-diesel-electric-submarine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-navy-commissions-3rd-scorpene-diesel-electric-submarine
https://www.uasvision.com/2021/03/24/india-to-spend-3bn-on-30-mq-9-reapers/
https://bulgarianmilitary.com/2021/03/25/india-purchased-1300-mahindra-alsv-totaling-146-million/
https://www.navaltoday.com/2021/02/26/fincantieri-to-build-2-next-generation-u212nfs-submarines-for-italian-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fincantieri-to-build-2-next-generation-u212nfs-submarines-for-italian-navy
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Kaynak: Key Aero

İnglz Hava Kuvvetler'ne at Hawk T.1

tp br jet eğtm uçağı 25 Mart günü

Culdros Donanma Hava Üssü'nden

kalkışından kısa süre sonra Helston

yakınlarında düştü. Plotlar fırlatma

koltuğuyla atlayarak kurtuldu.

İran ve Çn, İran'ın Çn'n başlattığı "Kuşak

ve Yol" projesne katılımını ön gören 25

yıllık şbrlğ anlaşmasını mzaladı. İran

Devlet Başkanı Ruhan, "25 yıllık ş

brlğ anlaşması İran ve Çn arasındak

lşkler daha görünür kılacak." ded.

Kaynak: Key Aero

Savunma Bakanlığından Amral Amr

Rastegar, Devrm Muhafızları Ordusu'nun

denz gücünün gelştrlmes çn haff ve

orta tonajda denzaltılara ağırlık verle-

ceğn açıkladı.

Öte yandan Buşehr'dek Şehd Mahallet

Tersanes'nde görüntülenen yaklaşık 64

metre uzunluğundak katamaran tp

gemnn, Devrm Muhafızları Ordusu'nun

yen sancak gems olduğu dda edld.

İsral Savunma Bakanlığı ve Israel

Aerospace Industres (IAI) frması,

GPS'ten bağımsız seyrüsefer teknolojler

alanında çalışacak br araştırma merkez

kurdu.

Elbt Systems frması, adı açıklanmayan

br Asya ülkesyle 300 mlyon dolar

tutarında Hermes 900 İHA sözleşmes

mzaladı.

Kaynak: UAS Vision

Elbt Systems le Güney Korel Korean

Aerospace Industres (KAI) frmaları,

İHA'lara yönelk br şbrlğ mutabakat

muhtırası mzaladılar.

https://www.key.aero/article/georgias-first-refurbished-su-25ub-takes-flight
https://www.key.aero/article/update-hawk-t1-fleet-grounded-following-cornwall-crash?hss_channel=fbp-105708449507555&utm_content=159420017&utm_medium=social&utm_source=facebook
https://www.trthaber.com/haber/dunya/iran-ve-cin-25-yillik-is-birligi-anlasmasi-imzaladi-568051.html
https://www.key.aero/article/georgias-first-refurbished-su-25ub-takes-flight
https://www.newsweek.com/iran-plans-submarine-expansion-persian-gulf-raising-risk-us-clash-1577735
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/mysterious-ship-in-iranian-shipyard-is-likely-irgcs-new-flagship/
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2021/03/18/israel-starts-research-center-for-gps-free-navigation/
https://www.uasvision.com/2021/03/03/elbit-systems-gets-300-m-hermes-900-contract-for-asia/
https://www.uasvision.com/2021/03/25/gray-eagle-surpasses-1-million-flight-hours/
https://www.uasvision.com/2021/03/17/korea-aerospace-industries-and-elbit-systems-to-cooperate-on-next-gen-uas-solution-for-istar-missions/
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İtalyan Denz Kuvvetler, MBDA

frmasına yen nesl Teseo Mk2/E tp

gemsavar füze sparş verd. Gemlere

ve kara hedeflerne yönelk kullanılablen

füzeler, İtalyan Denz Kuvvetler'nde

hzmete grecek yen nesl destroyerler

le halen hzmette bulunan FREMM sınıfı

frkateynler ve Horzon sınıfı destro-

yerler donatacak.

Kaynak: Naval Today

İtalyan Savunma Bakanlığı, Fncanter

frmasına 1.35 mlyar euro tutarında k

adet U212NFS sınıfı denzaltı sparş

verd. Denzaltıların 2027 ve 2029

yıllarında hzmete grmes planlanıyor.

İtalyan Denz Kuvvetler'nn Cavour uçak

gems, F-35B kısa kalkış-dkey nş

(STOVL) uçuş operasyonlarına uygunluk

testler kapsamında ABD denz

pyadelernn F-35B uçaklarıyla 1 Mart'tan

tbaren testler yapmaya başladı.

Japon Denz Kuvvetler, Maya sınıfı

DDG-180 Haguro destroyern 19 Mart

günü hzmete aldı. 8,200 ton deplasmana

sahp olan ve AEGIS muharebe komuta

kontrol sstem le donatılan Maya

sınıfından k gem nşa edld. Balstk

füze savunmasına yönelk olarak ABD ve

Avustralya donanmalarıyla brlkte görev

yapablecek şeklde gelştrlmş gemler,

SM-2, SM-3 Block IIA ve SM-6 tp hava

savunma füzeleryle donatılıyor.

Kaynak: NavalNews

Mll Savunma Bakanı Hulus Akar,

Kanada Savunma Bakanı Harjt Sajjan

le telefonda görüştü. Mll Savunma

Bakanlığı tarafından konuyla lgl yapılan

açıklamada, görüşmede kl ve bölgesel

savunma ve güvenlkle savunma

sanaysnde ş brlğ konularında görüş

alışverşnde bulunuldu.

https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9841-french-company-mbda-to-supply-new-teseo-mk2-e-anti-ship-system-to-italian-navy.html?fbclid=IwAR1azSNckbOjnRXs8-bUGVpX3yZHohXqA6VNiv2H3bcC7cekndN80m8s8qc
https://www.navaltoday.com/2021/02/26/fincantieri-to-build-2-next-generation-u212nfs-submarines-for-italian-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fincantieri-to-build-2-next-generation-u212nfs-submarines-for-italian-navy
https://www.navaltoday.com/2021/02/26/fincantieri-to-build-2-next-generation-u212nfs-submarines-for-italian-navy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fincantieri-to-build-2-next-generation-u212nfs-submarines-for-italian-navy
https://www.navaltoday.com/2021/03/05/us-f-35b-jets-land-on-italian-navy-aircraft-carrier-for-1st-time/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-f-35b-jets-land-on-italian-navy-aircraft-carrier-for-1st-time
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/japan-commissions-new-maya-class-aegis-destroyer-js-haguro-%e3%81%af%e3%81%90%e3%82%8d-ddg-180/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=japan-commissions-new-maya-class-aegis-destroyer-js-haguro-%25e3%2581%25af%25e3%2581%2590%25e3%2582%258d-ddg-180
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/virginia-class-submarine-montana-ssn-794-launched-by-huntington-ingalls/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=virginia-class-submarine-montana-ssn-794-launched-by-huntington-ingalls
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/milli-savunma-bakani-akar-kanadali-mevkidasi-ile-gorustu-41754307
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Türkye, Karadağ’a MPT-55 ve MPT-76

pyade tüfeğ hbe ett.

Kaynak: Defence Turk

Pakstan Denz Kuvvetler'ne at Alamgr

ve Azmat gemler, Katar'ı zyaret ederek

bu ülke le Asad al Bahr II adlı br tatbkat

gerçekleştrdler.

Kazakstan Hava Kuvvetler'ne at An-26

tp br naklye uçağı, Almatı

Havalmanı'na nş sırasında düştü.

Uçaktak altı mürettebattan dördü

hayatın kaybett, ks ağır yaralandı.

Kaynak: Defence Turk

Türkye Cumhuryet Hükümet le

Kazakstan Cumhuryet Hükümet

Arasında Asker İşbrlğ Anlaşması, 20

Mart 2021 tarhl Resmî Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe grd. Anlaşma,

asker eğtm, müşterek tatbkat,

sthbarat paylaşımı ve savunma sanay

şbrlğ konularını çeryor.

Kuzey Kore, 24 Mart günü

gerçekleştrdğ füze denemesnde Japon

Denz'ne doğru k adet balstk füze

fırlattı. Öte yandan Japon kaynakları,

Kuzey Kore'nn Rus yapımı Iskander

(NATO kodu SS-26 "Stone") tp taktk

balstk füze sstemn kopyaladığını ve

29 Mart'tak denemede bu füzey test

etmş olableceğn dda ett.

Kaynak: TASS

https://www.defenceturk.net/turkiye-karadaga-mpt-55-ve-mpt-76-piyade-tufegi-hibe-etti
https://www.defenceturk.net/aselsandan-endonezya-donanmasina-zoka-torpido-teslimati
https://navalpost.com/pakistan-navy-participates-in-asad-al-bahr-ii-exercise-in-qatar/
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20210313-0
https://www.defenceturk.net/aselsandan-endonezya-donanmasina-zoka-torpido-teslimati
https://www.defenceturk.net/cumhurbaskanligi-turkiye-ile-kazakistan-arasindaki-askeri-is-birligi-anlasmasini-onayladi
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56521228
https://tass.com/defense/1270173
https://tass.com/defense/1270173
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Amerka Brleşk Devletler, NATO’ya yen

katılan Makedonya’ya 1,200 adet pyade

tüfeğ hbe ett.

Kaynak: The Fire Arm Blog

Mısır, Lbya sınırına yakın kuzeydoğu

kuzeybatı kesmndek Gargub'da yen br

denz üssü kuruyor.

Mısır ve Fransız denz kuvvetler, 8 Mart

günü Kızıldenz'de ortak tatbkat

gerçekleştrdler. Tatbkata Mısır'dan

FREMM sınıfı Şarm el Şeyh frkateyn

ve Descuberta sınıfı Ebu Kr korvet le

Fransa'dan Tonnere helkopter gems

ve Surcouf frkateyn katıldı.

Kaynak: Navy Recognition

IŞİD terör örgütü 30 Mart günü, Güney

Afrka'da yer alan Mozambk'n Palma

kasabasını ele geçrdğn duyurdu.

Kaçmaya çalışanların br kısmı da dahl

olmak üzere yüzlerce kş hayatını

kaybett. Portekz Dışşler Bakanı

Augusto Santos Slva yaklaşık 60

askern Mozambk ordusunu eğtmeye

hazır olduğunu söyled.

IŞİD'n 17 Mart günü, Mal ve Burkna

Faso sınırında bulunan Tllaber bölgesn-

dek Banbangou'da kurulan haftalık

pazardan araçlarla Chnedogar ve Darey-

Daye köylerne dönen svllere yönelk

saldırısında 58 kş hayatını kaybett. 23

Mart günü de Mal sınırındak Tahoua

bölgesndek Intazayene, Bakorat ve

Wstane köylerne düzenlenen saldırılarda

137 kşnn yaşamını ytrd.

Kaynak: Anadolu Ajansı

https://www.thefirearmblog.com/blog/2021/03/22/us-gifts-m4s-to-macedonia/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2021/03/22/us-gifts-m4s-to-macedonia/
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9913-egypt-decide-to-open-new-naval-base-near-libya.html
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9796-egyptian-and-french-naval-forces-carry-out-joint-drills-in-red-sea.html
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9796-egyptian-and-french-naval-forces-carry-out-joint-drills-in-red-sea.html
https://tr.sputniknews.com/afrika/202103301044151706-isid-mozambikin-palma-kasabasini-ele-gecirdigini-duyurduyuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti-10-bin-kisi/
https://www.france24.com/en/africa/20210330-portugal-to-send-troops-to-mozambique-after-brazen-palma-attack-by-islamic-insurgents?ref=tw
https://www.dw.com/tr/nijerdeki-katliamda-en-az-58-ki%C5%9Fi-%C3%B6ld%C3%BC/a-56895082
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nijerin-kuzeybatisindaki-koylere-duzenlenen-saldirilarda-olu-sayisi-137ye-cikti/2184762
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nijerin-kuzeybatisindaki-koylere-duzenlenen-saldirilarda-olu-sayisi-137ye-cikti/2184762
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Njerya'da 14 Mart günü terör örgütü

Boko Haram'ın Çad Gölü Havzası'ndak

Gudumbal bölgesnde br asker konvoya

saldırısında 15 asker ve 4 Müşterek

Görev Gücü (JTF) mensubu toplamda 19

kş yaşamını ytrd.

Pakstan ordusu 26 Mart günü 900 km

menzll Şahn 1A tp br balstk

füzenn deneme atışını gerçekleştrd.

Kaynak: DefenseNews

Pakstan'ın, T129 taarruz helkopternn

üretmne başlayablmes çn Türkye'ye

altı aylık yen br ek süre verdğ bldrld.

Pakstan'ın 2018 yılında 30 adet sparş

verdğ söz konusu helkopterlerde

kullanılan motorlar çn ABD yönetmnn

hracat zn vermemes nedenyle üretm

başlayamamış durumda.

Kaynak: Naval Today

Austal Australa frması Papua Yen Gne

Denz Kuvvetler çn nşa ettğ knc

Guardan sınıfı karakol botu P402

Rochus Loknap'ı 18 Mart günü törenle

teslm ett. Pacfc Patrol Boat

Replacement Project adlı program

kapsamında Avustralya Papua Yen

Gne'ye toplam dört adet Guardan sınıfı

bot hbe edyor.

Romanya'nın Portekz'den satın aldığı F-

16 savaş uçaklarının sonuncusu olan

15134 ser numaralı F-16AM, 25 Mart

günü Romen Hava Kuvvetlerne teslm

edld. Romanya bu ülkeden toplam 14 F-

16, üç de F-16BM teslm aldı.

Romanya Slahlı Kuvvetler, ABD'l

Lockheed Martn tarafından üretlen

HIMARS Yüksek Hareket Yetenekl

Topçu Roket Sstemler'nn lk kaflesn

teslm aldı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nijeryada-boko-haramin-askeri-konvoya-saldirisinda-19-kisi-yasamini-yitirdi/2175191
https://www.dawn.com/news/1614737/pakistan-successfully-test-fires-shaheen-1-a-ballistic-missile
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2021/03/15/pakistan-extends-delayed-t129-helo-deal-with-turkey-again/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2021/03/15/pakistan-extends-delayed-t129-helo-deal-with-turkey-again/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://www.navaltoday.com/2021/03/18/austal-9th-guardian-class-patrol-boat-delivered/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=austal-9th-guardian-class-patrol-boat-delivered
https://www.navaltoday.com/2021/03/18/austal-9th-guardian-class-patrol-boat-delivered/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=austal-9th-guardian-class-patrol-boat-delivered
https://www.scramble.nl/military-news/romanian-air-force-final-f-16-delivery
https://www.defenceturk.net/romanya-ilk-himars-topcu-roketi-sistemlerini-teslim-aldi


ABD Başkanı Joe Bden, Rusya Devlet

Başkanı Vladmr Putn' 2020 yılında

yapılan Başkanlık seçmlerne Donald

Trump lehne müdahale etmeye çalış-

makla suçladı ve Putn'n bunun bedelnn

ödeyeceğn söyled. ABC kanalına

röportaj veren Başkan Bden, Putn'n "br

katl" olduğuna nandığını da fade ett.

Bden'ın bu sözler sonrasında k ülke

lşkler gerld; Rusya ABD Büyükelçsn

ülkeye çağırdı.

Rusya'nın İngltere Büyükelçs Andrey

Keln, k ülke arasındak ekonomk ve

kültürel şbrlğnn devam ettğn ancak

syas lşklern flen ölü durumda

olduğunu söyled.

Savunma Bakan Yardımcısı Andrey

Kartapolov, 2018 yılında Kerç

Boğazı'ndak gerlmden sonra NATO

casus uçaklarının Kırım cvarındak

uçuşlarında %60 oranında br artış göz-

lemledklern açıkladı.

23 Mart günü Kaluga'dak Şaykovka

Hava Üssü'nde uçuş önces hazırlıklar

sırasında Tu-22M3 tp br stratejk

bombardıman uçağının plotlarının fırlat-

ma koltuklarının çalışarak uçaktan ayrıl-

ması sonucu üç mürettebat hayatını

kaybett, br ağır yaralandı.

13Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Kaynak: Defense Here

Mll Savunma Bakanı Hulus Akar, 9 Mart

günü Romanya'ya resmî zyaret

gerçekleştrerek Romanya Savunma

Bakanı Ncolae Ionel Cuca le br araya

geld. Görüşmelerde kl ve bölgesel

güvenlk ve savunma konuları le savunma

sanaysnde ş brlğ mkanlarının ele

alındığı bldrld.

Kaynak: The Avionist

Zrkon hpersonk füze sstemnn

Proje 22350 sınıfı Admral Gorşkov

frkateyn le yapılan gelştrme test-

lernn tamamlandığı açıklandı. Zrkon'un

denzaltıdan atış denemelerne Hazran

ayında başlanması planlı. Öte yandan

Admral Gorşkov 25 Mart günü Onks

tp seyr füzesyle Novaya Zemlya

adasındak hedefe br atış denemes

gerçekleştrd.

Savunma Bakanlığı 2013'ten bu yana

Kuzey Kutup bölgesnden 800'e yakın

bna ve tess nşa edldğn açıkladı. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56424217
http://www.uawire.org/russian-ambassador-political-relations-between-moscow-and-london-are-virtually-dead
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/19/15963/
https://theaviationist.com/2021/03/23/ejection-seats-activation-during-preflight-operations-on-russian-tu-22m3-bomber-kills-three-crew-members/
https://www.defensehere.com/tr/turkiye/mill--savunma-bakani-hulusi-akar-romanya-savunma-bakani-ciuca-ile-bir-araya-geldi/120750
https://www.defensehere.com/tr/turkiye/mill--savunma-bakani-hulusi-akar-romanya-savunma-bakani-ciuca-ile-bir-araya-geldi/120750
https://theaviationist.com/2021/03/23/ejection-seats-activation-during-preflight-operations-on-russian-tu-22m3-bomber-kills-three-crew-members/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/tsirkon-missile-completes-flight-development-tests/
https://tass.com/defense/1262585
https://tass.com/defense/1270521
https://tass.com/defense/1271279
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Kaynak: TASS

Rus Kara Kuvvetler, Armata platformu

üzerne gelştrlen T-14 ana muharebe

tankı, T-15 zırhlı muharebe aracı ve T-

16 sthkâm aracını 2022'de teslm

almaya başlayacak.

Altus adlı uzun menzll İHA'nın güdümlü

slah sstemler le atış denemelerne

başlayacağı bldrld. Öte yandan

Kronştat frması, yen gelştrdğ Grom

adlı jet motorlu İHA'nın aynı anda on

adet Molnya tp küçük İHA'yı dare

edebleceğn söyled.

Kaynak: Russian Aviation

Denz Kuvvetler Komutanı Oramral

Nkolay Yevmenov, Pasfk Flosu çn

nşa edlen altı adet Proje 636.3 sınıfı

denzaltıdan k adednn bu yıl çnde

kızağa konacağını; denzaltıların sonun-

cusunun Pasfk Flosu'na 2024'te teslm

edleceğn açıkladı.

Yevmenov ayrıca bu yıl çnde br Proje

955A Borey A sınıfı Kınyaz Oleg; ks de

Proje 885 Yasen sınıfı Kazan ve

Novosbrsk olmak üzere üç nükleer

denzaltının hzmete greceğn söyled.

Öte yandan Pasfk Flosu çn nşa edlen

bu sınıfın üçüncü denzaltısı Magadan,

26 Mart günü Admralt Tersanes'nde

düzenlenen törenle denze ndrld.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kurl

Adaları'na konuşlandırılan S-300V4 ve

Sahaln adasına konuşlandırılan S-400

hava savunma sstemler le

Çukotka'da konuşlu MG-31BM savaş

uçaklarının Rusya'nın uzak doğu

kesmlernn hava savunmasını sağlam br

şeklde kurduğunu söyled.

Baltık Flosu tarafından 22 Mart günü, on

adet Su-27'nn Baltık bölgesnde önleme

ve hava devryes tatbkatı

gerçekleştrld. Öte yandan Baltık

Flosuna bağlı üç amfb taarruz gemsyle

br korvetn Atlas Okyanusu'nda uzun

menzl devrye görevne çıktığı açıklandı.

Kaynak: TASS

https://tass.com/defense/1265271
https://tass.com/defense/1262637
https://tass.com/defense/1265271
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/15/15943/
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/15/15943/
https://tass.com/defense/1267897
https://tass.com/defense/1267871
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/russias-admiralty-shipyards-launches-project-636-3-submarine-magadan-for-pacific-fleet/
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/26/16004/
https://tass.com/defense/1268937
https://tass.com/defense/1268923
https://tass.com/defense/1265271


Baltık Flosu'na bağlı Su-27 savaş

uçakları 26 Mart günü Baltık Denz

üzernde gece koşullarında av-önleme

eğtm gerçekleştrd. Floya bağlı

hücumbotlar, 25 Mart günü 76 mm ve 30

mm toplarla fl atış eğtm gerçekleş-

trdler.

Novororsssk Muhafız Hava İndrme

Brlkler'ne mensup 2,000 asker, 16-19

Mart arasında şgal edlen Kırım'dak

Opuk eğtm sahasında br hava ndrme

ve amfb taarruz tatbkatı gerçekleştrd.

Karadenz Flosu'na at Proje 1135.6

sınıfı Admral Makarov ve Admral

Essen frkateynler 25 Mart günü

Karadenz'de dronsavar ve hava savunma

eğtmler gerçekleştrdler. Ertes gün de

aynı flodan Proje 1124MU sınıfı

Suzdalets ve Proje 1124M sınıfı

Kasmov korvetler OSA-M hava

savunma sstemler le atış eğtm

gerçekleştrd.

15Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Kaynak: Russian Aviation

Kaynak: NavalNews

Rus Uzay Ajansı Roskosmos Genel

Müdürü Dmtr Rogozn, ülkesnn ulusal

br uzay stasyonu üretmey planladığını

açıkladı. Rogozn ayrıca, önde gelen uzay

araştırmalarının fnansmanı çn yıllık 15 -

16 mlyar ruble (yaklaşık 205-219 mlyon

dolar) ayrılması gerektğn söyled.

Kaynak: Russian Aviation

Kuzey Kutup bölgesnde gerçekleştrlen

Umka 2021 tatbkatı kapsamında üç

nükleer denzaltı aynı anda brbrlernden

yaklaşık 300 m uzakta buzları kırarak

satha çıktı.

Çn Savunma Bakanı We Fenghe, 26

Mart günü Sırbstan'a resmî br zyaret

gerçekleştrd. Zyarette, k ülke

arasındak asker şbrlğnn gelştrlmes

konuları görüşüldü.

Sırbstan Savunma Bakanlığı, Lazar 3

8x8 ZMA (Zırhlı Muharebe Aracı) satın

alınması çn Sırp savunma şrket

Yugomport le br sözleşme mzaladığını

duyurdu.

https://www.ruaviation.com/news/2021/3/26/16002/
https://tass.com/defense/1270397
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56424217
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/russian-navy-frigates-practice-c-uav-operations-in-black-sea/
https://tass.com/defense/1270773
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/15/15943/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/russian-navy-frigates-practice-c-uav-operations-in-black-sea/
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/18/15962/
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/18/15954/
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/15/15943/
https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2021/march/9893-first-time-russian-nuclear-subs-surface-from-under-arctic-ice.html
https://www.thedefensepost.com/2021/03/26/china-affirms-serbia-ties/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=china-affirms-serbia-ties
https://www.defenceturk.net/sirbistan-ordusu-lazar-3-8x8-zirhli-arac-tedarik-ediyor
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Bölgede Türkye'sz br süreç bu

sularda ısınmaya fırsat vermez. Türk-

ye (Doğu Akdenz) orada karar verc

konumundadır. Temennm odur k

ısınmadan ılıman br şeklde bu sürec

geçmş olalım." şeklnde konuştu.

Lockheed Martn frması, Suud

Arabstan Denz Kuvvetler çn knc

Mult Msson Surface Combatant

(MMSC) sınıfı frkateynn nşasına

başladı.

Suud Arabstan, ulusal muhafızları çn

Skorsky frmasına yaklaşık 100 mlyon

dolara 25 adet UH-60M BlackHawk

genel maksat helkopter sparş verd.

Rus Hava Kuvvetler'ne at M-35

taarruz helkopter 28 Şubat günü

Haseke cvarında devrye uçuşu yaparken

mecbur nş sırasında kırım geçrd. Rus

Savunma Bakanlığı mürettebattan ölen

olmadığını açıkladı.

Tayland Hava Kuvvetler, envante-

rndek 11 adet Saab JAS-39 Grpen

savaş uçağını modernze etmeye

hazırlanıyor.

Tayvan, yen hazırladığı dört yıllık

savunma stratej belgesnde olası br Çn

şgalne karşı slahlı kuvvetlern

kablyetlernn gelştrlmes; bu kapsam-

da düşman çıkarma brlklernn

Suud Arabstan'ın Intra Defense

Technologes ve Advanced Electroncs

Company şrketlernn Türkye'nn Vestel

Savunma şrketnn lsansıyla Karayel SU

slahlı İHA'sını üretecekler bldrld. 

Kaynak: Russian Aviation

Öte yandan bu konuyla lgl br açıklama

yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyp

Erdoğan, "Suud Arabstan'ın Yunans-

tan'la br ortak tatbkat olayı söz

konusu. Ama br dğer taraftan da

Suud Arabstan’ın şu anda Türkye'den

SİHA taleb var, o da son gelşmeler.

Yan kmn el kmn cebnde bell değl. 

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-suudi-arabistan%C4%B1n-t%C3%BCrkiyeden-siha-talebi-var/a-56891596
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/lockheed-martin-started-construction-on-saudi-arabias-2nd-mmsc/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lockheed-martin-started-construction-on-saudi-arabias-2nd-mmsc
https://www.janes.com/defence-news/sikorsky-contracted-to-deliver-25-black-hawk-helos-to-saudi-arabia/
https://www.scramble.nl/military-news/russian-mi-35-crash-in-syria
https://www.janes.com/defence-news/royal-thai-air-force-to-upgrade-gripen-cd-combat-aircraft-to-ms20-standard/
https://www.defensenews.com/unmanned/2021/03/22/two-saudi-companies-to-produce-turkish-drones/?utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=Socialflow+DFN
https://www.ruaviation.com/news/2021/3/15/15943/


sahlde mhasına yönelk sstemlerle

manevra kablyet yüksek platformlar,

füze ve mayınlara ağırlık verlmes

gerektğ vurgulandı.

Bu arada Savunma Bakanı Chu,

Tape'de parlamentoda yaptığı konuş-

mada, ülkes çn uzun menzll slah

gelştrmeye öncelk verdklern belrtt.

Ulusal Chung-Shan Blm ve Teknoloj

Ensttüsü'nün uzun süredr bu tür slahlar

üzernde araştırmasının sürdürdüğünü

belrten Chu, uzun menzll br füzenn

ser üretmne başladıklarını ayrıca üç

modeln de gelştrlme aşamasında

olduğunu söyled. Kuo-cheng ayrıca, Çn

tehddne karşı Güney Çn Denz’nde ve

Itu Aba Adası'nda asker varlıklarını

artırdıklarını açıkladı.
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Kaynak: NavalNews

ABD yönetm, denzaltı gelştrme projes

yürüten Tayvan'a teknoloj desteğ

sağlama kararı aldı.

Tayvan'ın, hava kuvvetlerndek 142 F-16

savaş uçağının en son model F-16V

sevyesne modernzasyonu projesnde

42 adet uçağın şlemlernn tamamlandığı

bldrld. Hava Kuvvetler Komutanı

Huang Chh-We, modernze edlen

uçakların göreve hazır olduğunu açıkladı.

Rusya’nın Federal Asker ve Teknk

İşbrlğ Hzmetler Kurumu sözcüsü

Valerya Reşetnkova, Türkye le Su-35

ve Su-57 savaş uçaklarıyla lgl

görüşmelere hazır olduklarını söyled.

Kaynak: Sözcü

Türk Kara Kuvvetler'ne at AS532

Cougar tp br genel maksat helkopter 

 4 Mart günü Tatvan yakınlarında düştü.

Olayda helkopterdek 8. Kolordu

Komutanı Korgeneral Osman Erbaş

dahl 11 asker şeht oldu, k asker

yaralandı.

Baykar Savunma tarafından gelştrlen

Akıncı İHA'nın PT-2 kodlu knc

prototp, sstem tanımlama testlern

tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/tayvan-uzun-menzilli-fuze-uretimine-basladiklarini-acikladi/2187815
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/tayvan-cin-tehdidine-karsi-guney-cin-denizi-ndeki-askeri-varligini-artirdi/2178855
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/russian-navy-frigates-practice-c-uav-operations-in-black-sea/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/taiwan-submarine-project-making-progress-following-u-s-greenlight-for-key-equipment-supply/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=taiwan-submarine-project-making-progress-following-u-s-greenlight-for-key-equipment-supply
https://www.flightglobal.com/defence/taiwan-has-upgraded-42-f-16s-to-improved-v-standard/142951.article
https://www.defensenews.com/air/2021/03/22/taiwan-to-deploy-upgraded-f-16-jets-says-air-chief/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fhome+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Home%29
https://tass.com/defense/1265467
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/korgeneral-osman-erbas-helikopter-kazasinda-sehit-oldu-6295389/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/korgeneral-osman-erbas-helikopter-kazasinda-sehit-oldu-6295389/
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/akinci-pt-2-gelismis-sistem-tanimlama-testini-basariyla-tamamladi/2175092
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nijerin-kuzeybatisindaki-koylere-duzenlenen-saldirilarda-olu-sayisi-137ye-cikti/2184762


Savunma Sanay Başkanı Prof. Dr.

İsmal Demr, yapımı devam eden

Anadolu helkopter çıkarma gemsnn,

yen gelştrlen slahlı İHA'lar le

donatılarak, bu sınıfta dünyada br lk

olacağını kaydett.

Bloomberg'de yayımlanan br habere göre

Türkye, Mll Muharp Uçak (MMU) proje-

snde Pakstan'a şbrlğ teklf ett.

Türk Denz Kuvvetler, Meltem III

projes kapsamında sparş verlen altı

adet P-72 tp denz karakol uçağından

kncsn teslm aldı.

Savunma Sanay Başkanı İsmal Demr,

HİSAR-O+ Orta İrtfa Hava Savunma

Sstem'nn, bugüne kadar Türkye'de

yapılan en uzak menzl ve en yüksek

rtfadak testn, hedefn doğrudan vurup

mha ederek başarıyla geçtğn duyurdu.

BMC’den üst düzey br yetkl, Defense

News’e verdğ demeçte Altay tankı ser

üretm projesndek ana yüklenc BMC’nn

Altay tankının güç paket üzernde

çalışmak üzere k Güney Korel şrketle

anlaşmaya vardığını söyled.
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Kaynak: NavalNews

Kaynak: NavalNews

Türk Denz Kuvvetler çn nşa edlmekte

olan altı adet Tp 214TN sınıfı

denzaltıdan lk olan Pr Res, 23 Mart

günü denze ndrld.

Ayrılıkçı Çetky Luhansk adlı Telegram

kanalının ddasına göre 28 Mart günü

Rusya'dan hareket eden br asker konvoy

Donbas'a grd. Konvoyda, ayrılıkçı

güçlere destek çn gönderlen BMP, MT-

LB tp paletl ve çok sayıda tekerlekl

zırhlı araç le dört adet 152 mm

Koaltsya SV kundağı motorlu obüs

olduğu dda edld.

Kaynak: UAWire

26 Mart günü Donbas bölgesndek Şum

köyü yakınlarında ayrılıkçı unsurların

açtığı topçu ateşnde dört Ukrayna asker

hayatını kaybett.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiye-deniz-harp-tarihine-yeni-konsept-kazandiracak-563183.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/turkey-expands-war-tech-search-by-tapping-pakistan-s-china-ties
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/turkish-navy-accepts-delivery-of-2nd-meltem-iii-maritime-patrol-aircraft/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkish-navy-accepts-delivery-of-2nd-meltem-iii-maritime-patrol-aircraft
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/hisar-o-fuzesi-son-atista-en-uzak-menzil-ve-en-yuksek-irtifadan-hedefini-vurmayi-basardi/2169519
https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2021/03/08/at-long-last-turkeys-altay-tank-finds-an-engine-from-south-korea/
https://www.defensenews.com/industry/techwatch/2021/03/08/at-long-last-turkeys-altay-tank-finds-an-engine-from-south-korea/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/russian-navy-frigates-practice-c-uav-operations-in-black-sea/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/russian-navy-frigates-practice-c-uav-operations-in-black-sea/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/turkey-floats-out-its-first-aip-submarine-piri-reis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkey-floats-out-its-first-aip-submarine-piri-reis
http://www.uawire.org/russia-sends-large-batch-of-military-equipment-to-donbas
http://www.uawire.org/russia-sends-large-batch-of-military-equipment-to-donbas
http://www.uawire.org/four-ukrainian-soldiers-killed-during-shelling-in-donbas


Savunma Bakanı esk danışmanı ve

Ukrayna Savunma Reformları Merkez

adlı düşünce kuruluşunun başkanı

Oleksandır Danlyuk, ülkesnn ABD'den

daha fazla asker yardıma htyacı

olduğunu; Mısır ya da Ürdün'e

verlenlerden daha fazlasının Ukrayna'ya

verlmes gerektğn söyled.

Ukrayna Hava Kuvvetler Komutanı

Serhy Drozdov, yen savaş uçağı htyacı

kapsamında Grpen ve F-15'n

değerlendrldğn, uzun vadede F-35'e

geçmek stedklern söyled.

19Küresel Savunma ve Güvenlik Bülteni

Kaynak: UAWire

Ukrayna Hava Kuvvetler 28 Mart günü,

Mkolayev'den kalkan Bayraktar TB2

İHA'larla Karadenz'n batı kesmndek

Tendrovsk Körfez'nde br tatbkat

gerçekleştrd.

Ukrayna Kara Kuvvetler Komutanı

Oleksandır Srsk, 24 Mark günü

ASELSAN tesslern gezd. Srsk ve

beraberndek asker heyete ASELSAN'ın

tank modernzasyon ve dronsavar

çözümler le hava savunma sstemler

tanıtıldı.

Rus Denz Kuvvetler'nn Baltık

Flosu'na bağlı Stoyky korvet le Kola

kmâl gems, 12 Mart günü Umman'ın

Salalah lmanını zyaret ett.

Yemen'n Marb vlayetndek çatışmalar

nedenyle üç haftada 14 bn kş evn terk

ettğ bldrld.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yemen'dek İran destekl Husler 13 Mart

günü, ABD'nn sunduğu ateşkes planını

"ülkey daha tehlkel br aşamaya

sokmaya yönelk komplo" şeklnde

ntelendrerek reddettklern duyurdu.

Huslere at El-Mesra televzyonunun

haberne göre, Huslern Sözcüsü

Muhammed Abdusselam, ABD'nn

Yemen Özel Temslcs Tmothy Lender-

kng'n sunduğu ateşkes planına lşkn

"ABD temslcsnn öner olarak

adlandırdığı şeyde br yenlk yok. Br

yıldan bu yana devam eden Suud

Arabstan'ın ve Brleşmş Mlletlern

bakış açısını temsl edyor." fadelern

kullandı.

https://www.defensenews.com/global/europe/2021/03/17/ukrainian-official-us-should-help-improve-air-defense-systems-air-assets/
https://mil.in.ua/uk/news/komanduvach-povitryanyh-syl-zsu-zayavyv-pro-namir-otrymaty-f-35/
http://www.uawire.org/russia-sends-large-batch-of-military-equipment-to-donbas
http://www.uawire.org/ukraine-conducts-military-drills-with-bayraktar-tb2-drones
https://en.ukrmilitary.com/2021/03/aselsan.html
https://tass.com/defense/1265405
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yemenin-marib-vilayetindeki-catismalar-nedeniyle-uc-haftada-14-bin-kisi-evini-terk-etti/2161719
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nijerin-kuzeybatisindaki-koylere-duzenlenen-saldirilarda-olu-sayisi-137ye-cikti/2184762
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/husiler-abdnin-yemen-icin-sundugu-ateskes-planini-reddetti/2174510


20 Sayı 4 | Nisan 2021

Suud Arabstan Dışşler Bakanı Faysal

bn Ferhan Al Suud se 22 Mart günü

Yemen'de çatışmaları sona erdrmek çn

Huslere br başka ateşkes teklfnde

bulundu. Bu arada yıl başından bu yana

Huslern Suud Arabstan'a yönelk en az

45 dron saldırısı gerçekleştrdğ bldrld.

27 ülkeden 28 bn askern katılımıyla

düzenlenen Defender Europe 2021

tatbkatı başladı. Üç aşamalı fl kısmı

Mayıs ayında başlayacak tatbkat çn

ABD, Avrupa'ya çok sayıda asker ve araç

sevk edyor. Bu kapsamda Dedeağaç'a

1,800'den fazla zırhlı araç, 20 bnden

fazla personel, 150 helkopter ve çok

mktarda slah, mühmmat, malzeme ve

teçhzat naklett.

Kaynak: Army News

Fransa'nın Yunanstan'a, önümüzdek altı

la sekz sene çnde yen frkateyn

sparş vermes durumunda denz

kuvvetlerndek Jean Bart ve Latouche-

Trévlle frkateynlern bedelsz

devretmey teklf ettğ bldrlyor. 

Teklf edlen gemlerden Jean Bart'ın

Nsan ayında Yunanstan'a gdeceğ ve

Yunan Denz Kuvvetler'ne tanıtılacağı

bldrld. Bu arada Hollandalı Damen se

Yunanstan'a SIGMA 11515 tasarımı

frkateynn öneryor. İnglz Babcock

frması da Arrowhead 140 tasarımını

sundu.

Kaynak: NavalNews

Rus Denz Kuvvetlernn Proje 22350

sınıfı Admral Kasatanov frkateyn 23

Mart günü Yunanstan'ın bağımsızlık günü

kutlamaları kapsamında Pre lmanını

zyaret ett.

Yunanstan'dak ABD ordu unsurları,

Yunan Kara Kuvvetler le 11 - 19 Mart

arasında Operaton Thracan Cooperaton

21 adlı br tatbkat gerçekleştrdler.

Kaynak: Army Recognition

https://www.thedefensepost.com/2021/03/23/saudi-offer-houthis-ceasefire/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=saudi-offer-houthis-ceasefire
https://www.thedefensepost.com/2021/03/26/yemen-houthis-drone-program/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yemen-houthis-drone-program
https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/03/15/massive-army-led-nato-exercise-defender-europe-kicks-off/
https://www.armytimes.com/news/your-army/2021/03/15/massive-army-led-nato-exercise-defender-europe-kicks-off/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-france-propose-les-fregates-jean-bart-et-latouche-treville-a-la-grece-880591.html
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/french-navy-frigate-jean-bart-to-demonstrate-its-capabilities-to-the-hellenic-navy/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/damen-details-dutch-frigates-proposal-for-hellenic-navy/
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/here-is-babcocks-frigate-proposal-for-the-hellenic-navy
https://www.navalnews.com/naval-news/2021/03/russian-navy-frigates-practice-c-uav-operations-in-black-sea/
https://tass.com/defense/1269455
https://www.armyrecognition.com/defense_news_march_2021_global_security_army_industry/us_army_armored_troops_train_with_greek_army_in_operation_thracian_cooperation_21.html
https://www.armyrecognition.com/defense_news_march_2021_global_security_army_industry/us_army_armored_troops_train_with_greek_army_in_operation_thracian_cooperation_21.html
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