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GENEL GÖRÜNÜM 

1. Bölgede ve Dünyada Öne Çıkanlar 

 

 Türkiye 

 30 Temmuz 2020 saat 16.00 itibariyle, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 942 

pozitif vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 228.924’e ulaştı. Bugün yapılan test sayısı 45.712 

olarak gerçekleşirken, toplam test sayısı 4.711.095’e ulaştı. Bugün vefat eden 

vatandaşlarımızın sayısı 14 olurken, toplam vefat sayısı 5.659 oldu. İyileşen vatandaşlarımızın 

sayısı son 24 saatte 996 olurken, toplam iyileşen sayısı 212.557’ye ulaştı. 

 Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve 

karadan müdahale ediliyor. 

 Terörle Mücadele 

 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin 

hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin 

etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

 Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Kurban Bayramı'nda saldırı 

hazırlığında oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. 

 Suriye, Irak ve Güvenli Bölge  

 Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk 

belirlemelere göre, en az 5 kişi öldü, 12 sivil yaralandı. 

 Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad 

ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi gıda kolisi yardımı yapıldı. 

 Mısır'ın Esed rejimi için savaşmak üzere Suriye'ye yaklaşık 150 asker gönderdiği, askerlerin 

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda 

İdlib'in güneyi ve Batı Halep kırsalına yerleştiği öğrenildi. 

 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi KDP Grup Başkanvekili Sözcüsü Peşeva Hawrami, terör 

örgütü PKK'nın sınır bölgelerde halktan haraç aldığını belirtti. 

 Kafkaslar 

 Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak 

askeri tatbikatı sürüyor. 

 Ortadoğu ve Doğu Akdeniz 

 Yunanistan Hükümet Sözcüsü Petsas, İtalya ile yaptıkları gibi Türkiye ile de deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılması konusunu görüşmek istediklerini bildirdi. 



  

4 

  
GÜNDEM BİLGİLENDİRME RAPORU 

30 Temmuz 2020  

 Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam 

etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaştı. 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, 11 

Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı. 

 Yemen'deki Husiler, ülkenin batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 

desteklenen askeri bir taburun kendi saflarına katıldığını duyurdu. 

 İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir 

bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. 

 Hamas, Yahudi yerleşimcilerin Müslüman hacıların Arafat vakfesiyle eş zamanlı şekilde 

Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi. 

 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 

aralarında Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi Filistin Koordinatörü Mahmud 

Navace'nin de bulunduğu 17 Filistinliyi gözaltına aldı. 

 Kuzey Afrika 

 Cezayir yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan karantinanın sona 

ermesinin ardından Vehran kentindeki iki Osmanlı eserinin restorasyonuna başlanacağını 

duyurdu. 

 Tunus'tan İtalya'ya gitmeye çalışan 26 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 

25 göçmen kayboldu. 

 Tunus Meclis Başkanı Gannuşi yeniden güvenoyu aldı. 

 ABD 

 ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 434 bine 

yükseldi. 

 ABD Başkanı Donald Trump, uzaktan oylama sisteminin karmaşıklığa yol açacağını 

belirterek, ülkede 3 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesi önerisinde 

bulundu. 

 ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 

32,9 daralarak rekor seviyede küçüldü. 

 Avrupa 

 Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle uyguladığı yaptırımları bir 

yıl uzattı. 

 AB'nin seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını tavsiye ettiği güncellenen yeni listesine hiçbir 

ülke ilave edilmezken, Cezayir'e de kapılar kapandı. 
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 Asya 

 Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde eylülde yapılması planlanan Yasama Konseyi 

(Yasama Meclisi) seçimlerinde yarışacak demokrasi yanlısı 12 muhalefet adayının yarış dışı 

kaldığı bildirildi. 

 Kovid-19 

 30 Temmuz 2020 saat 16.00 itibariyle, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam vaka 

sayısı 17.271.975, hayatını kaybedenlerin sayısı 671.821 ve iyileşenlerin sayısı ise 10.784.876 

şeklindedir. 

 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 

Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oturumlara katılan vekillerin maske takmasının 

zorunlu olacağını açıkladı. 

 Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı potansiyel bir aşının daha insanlar üzerinde 

test edilmeye başlandığı bildirildi. 
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2. Ulusal Makamlardan Resmî Açıklamalar 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 

o "İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kabe-i Muazzama'yı ve mukaddes 

toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır. Türkiye olarak, salgın dönemini, 

sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik. 

Normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayat, salgın öncesi 

dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştu." 

o "Salgın döneminde, ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak, milletimizin 

her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik." 

o "Bayramlarda verdiğimiz 1000'er liralık ikramiyelerine ek olarak, bu dönemde 

emeklilerimizin en düşük maaşını 1500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacıyla pek 

çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında, işini kaybeden veya 

ücretsiz izne çıkartılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanlarını, 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine 

sunarak, geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağladık. Milletimizin, kendisine 

sunduğumuz imkanları, çalışkanlığıyla, gayretiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye 

idealimize daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur." 

o "Tarihimize zaferler ayı olarak geçen ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, 
inşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız." 

o "Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi hem kendimiz 

hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız. Doğu 

Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar 

devam ettireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir cuma 

günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik 
haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.” 

o “Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, 

adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah'ın 

yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu 

mücadeleyi yürüteceğiz. Rabb'imden, bu mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı 
Müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve 

gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum." 

o "Bayram sevincine gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi 

dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Bir 

kez daha Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış 

getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." 

 

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 

o Kurban Bayramına yönelik tedbir hazırlıklarını değerlendirmek üzere, 81 İLİN SAĞLIK 
MÜDÜRÜYLE VİDEO KONFERANS görüşmesi yaptık. Planlama ve ihtiyaçların 

tamamlanmasını ele aldık. İl Hıfzıssıhha Kurullarının gerekirse radikal tedbirler almaya 

yetkili olduğunu hatırlattık. 
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o Bu bayramın gösterdiği önemi unutmayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralından ödün 

vermeyelim. Eski bayramlara dönebilmek için beraber özveride bulunalım. Bayramınızı 

şimdiden kutluyorum. Hatırlatmalarımız bayramda da devam edecek. BAYRAMDAN 

SONRA SİZDEN iyi haberler bekliyoruz. 

o TÜİK ile birlikte yaptığımız SAHA ARAŞTIRMASI bitti. Tesadüfi testlerde, COVID-19 
pozitiflik oranı 10 binde 26’dır. Yani her 10 bin kişide 26 kişi, pozitif olarak aramızda 

dolaşıyor. Belirtisi yok. Olmuş olsa hastalık şikâyetiyle müracaat eder. Bağışıklık oranı ise 

binde 8’dir. 

o Ramazan Bayramı, tedbirlerin çok sıkı tutulduğu zamanda ve buruk geçmişti. Kısıtlamaların 

olduğu günlerden bu yana değişen şeyler var. Tedbirlerle sonuçlar arasındaki ilişkiyi günlük 
hayattan öğrendik. BU BAYRAMI mevcut şartlarda, ruhuna yakın şekilde yaşamanın 

yolunu biliyoruz. 

o KURBAN BAYRAMINDA uymamız gerekenleri 3 grupta topluyoruz. İlk gruptaki 

tedbirler, kurbanlık alımı ve kurban kesimi, ikinci gruptakiler Bayram ve Cuma namazı, 

üçüncü gruptakiler bayramın nasıl geçirileceği ile ilgilidir. 5 DAKİKALIK VİDEODA 

HEPSİ MADDELER HALİNDE SIRALANMIŞTIR. 

o ALTINI ÇİZİYORUM: İlk günlerde Çin’den 8,75 Dolara aldığımız kit dışında, bugüne 

kadar 9,8 Liranın üzerinde fiyata kit alınmamıştır. 9,8 Lira ve altında kim veriyorsa 

Bakanlık almaya hazırdır. Küresel firmaların Türkiye uzantıları üzerinden neler yapılmak 

istendiği iyi biliniyor. 

o Halk Sağlığı’ndaki laboratuvarımız, uluslararası bir referans laboratuvarıdır. Avrupa’da 
ECDC EVC LAB ağına üye 70 laboratuvardan biridir. ECDC EVC LAB ağı, üyesi olan 

laboratuvarlarda denetim yapar. 15 Haziranda yapılan denetime göre KİTLERİN DOĞRU 

SONUÇ VERME ORANI %91,66’dır. 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 

o "Derin bir 'manevi nefes' aldığımız, yardımlaşma, el uzatma, kardeşlik ve en önemlisi 

kendini bulma gibi hasletlerle zihinlerimizi doldurduğumuz çok özel bir zaman dilimine, 

Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevinci içindeyiz." 

o "İşte bütün bu sorumluluk, hem içinde bulunduğumuz dönemin hem de bu 'manevi nefes'in 

kıymetini artırmaktadır. Bu Kurban Bayramı'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise 
hiç kuşkusuz, Ayasofya'da kılınacak bayram namazıdır. İşte bu bayram, eksiğimizin 

tamamlandığı, 'tam' bir bayramdır. 

o 2020 Kurban Bayramı'nı böyle özel bir hale getirmişken elbette ki bayram sevincimizin 

trafik kazası haberleriyle gölgelenmesini istemiyoruz. Bu sebeple, önceki bayramlarda 

olduğu gibi yine bir dizi tedbir ve denetim planladık. 29 Temmuz ve 4 Ağustos arasında 
7/24 çalışma esasına göre, 77 bin 545 trafik ekibi ve 162 bin 832 trafik personeli, trafik 

güvenliğini temin etmek maksadıyla görev başında olacak." 

o "89 saat helikopter, bin 233 saat drone kullanma prensibiyle hava denetimlerinin ağırlığını 

artırdık. Bunun haricinde, sürücü ve yayalarımızın farkındalıklarının artırılması maksadıyla 

SMS'ler, kamu spotları ve kampanyalarla vatandaşlarımız bayram süresince 

bilgilendirilmesine yönelik planlamalarımızı yaptık. Tüm bu denetimler, en üst düzeyde 
gerçekleştirilecek olup, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tüm 

personelimiz temizlik, maske ve fiziki kurallara riayet edecektir. 

o Elimizde olan bütün imkan ve kanalları kullanarak yaşanabilecek her olumsuz durum için 

alarmdayız. Vatandaşımızın huzur ve güven içinde bir bayram geçirmenizi temin etmek 

elbette tek arzumuzdur. Ancak tedbirlerin netice vermesi, her bir vatandaşımızın dikkati ve 
özenine bağlıdır. Özellikle trafik tedbirlerimizin yanına virüs önlemlerimizi ve dikkatimizi 
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eklemek, maske-sosyal mesafe-hijyen üçgeni içinde kalmak, inanıyoruz ki bu bayramı en 

güzel şekilde geçirmemize vesile olacaktır." 

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 

o “Sümela Manastırı’nı restorasyondan sonra yeniden ziyarete açarak Anadolumuzun kadim 

kültürünü yaşatma yolunda büyük bir adım daha attık. Sümela’nın tarihine, mimarisine ve 

birbirinden güzel fotoğraflarına https://sumela.gov.tr  internet sitesinden ulaşabilirsiniz.” 

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 

o "Kurban, Rabb'imize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, 

sadakat ve fedakarlığın simgesidir. Yaratana karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara karşı da isar 

ahlakını pekiştiren ve bizlere sahip olduğumuz nimetleri, inandığımız değerler uğruna feda 

edebilme iradesi kazandıran büyük bir ibadettir." 

o "Büyük bir aşk ve heyecanla dünyanın her tarafından Müslümanları ortak bir değer 

etrafında bütünleştiren bir ibadetin eda edilememesi, kutsal beldelerin özlemiyle yanan 

gönülleri derinden üzmüştür. Bu sebeple bayramların birleştirici, teskin ve teselli edici 

özelliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. İnsanlık olarak içerisinden 

geçtiğimiz bu zor süreçte bayramların hatırlattığı değerler ve hayatımıza kattığı güzellikler, 

büyük bir nimet ve imkan olarak görülmelidir." 

o "İşte, 86 yıllık hasretin ardından büyük fethin sembolü Ayasofya Cami-i Şerifi'nin yeniden 

ibadete açılması, milletimizin sarsılmaz imanı, tükenmez umudu ve kararlı duruşunun bir 

göstergesidir. Allah'ın yardımı, milletimizin azim ve kararlılığıyla, yaşadığımız küresel 

sıkıntıları da aşacağımıza ve daha büyük bir huzur ve coşkuyla yaşayacağımız bayramlara 

kavuşacağımıza inancım tamdır." 

o "Sıkıntı ve musibetler karşısında gerekli tedbir, tevekkül ve teslimiyet anlayışıyla hareket 

ederek dayanışma ve yardımlaşma bilincimizi daha da güçlendirmeliyiz. Her türlü ihmal ve 

gafletten sakınarak hem kendimiz hem de başkalarının sıhhat ve huzuru için gereken 

temizlik ve sağlık ilkelerine azami ölçüde riayet etmeliyiz. Hanelerimizin huzur ve selameti 

için aklımıza tedbiri, yüzümüze tebessümü, dilimize selamı ve yüreğimize muhabbeti 

nakşetmeliyiz. İlgi ve yardıma muhtaç yetim, garip, hasta, yaşlı ve kimsesizlerin kimsesi 
olup sıkıntılarını gidermek ve kederlerini sevince dönüştürmek için gayret etmeliyiz. 

Dünyanın birçok yerinde bayramı zulüm, baskı, terör, hastalık, açlık ve benzeri tehditler 

altında geçiren din kardeşlerimizin ızdıraplarını daha derinden duymalı, maddi ve manevi 

yardımlarımız ve dualarımızla onların yaralarını sarmak için daha çok çaba göstermeliyiz. 

o Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı 
tebrik ediyor, bayramın, tüm insanlığın sıkıntılardan kurtuluşuna, dünyanın barış ve 

huzuruna vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." 

 

 

  



  

9 

  
GÜNDEM BİLGİLENDİRME RAPORU 

30 Temmuz 2020  

 

3. Uluslararası Medya Yansımaları 

İNGİLTERE 

 

Financial Times: İngiliz diplomat Richard Moore, İngiltere’nin Gizli İstihbarat Servisinin (MI6) 

başına getirildi. 

 

2014-2017 yıllarında İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüten Moore, Temmuz 2016’da 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı başlatılan ve 250 kişinin hayatını kaybettiği 

darbe girişiminde tankların sokaklara indiği sırada İstanbul’daydı. 

 

Moore, İngiltere’yi darbecilere karşı erkenden sert bir tavır takınması yolunda teşvik etmişti. İngiltere, 

Türk hükümetine desteğini göstermiş böylece Ankara’nın diğer Batılı ülkelerin bu türden bir destek 

göstermekte ağır kaldığını hissettiği bir dönemde Türkiye ile sağlam bir ilişki kurmuştu. İki ülke 

arasında ticaret ve terörle mücadele konusunda yakın bir iş birliği doğmuş ve Brexit sonrası serbest 

ticaret anlaşması imzalanması hususuna iki ülke de oldukça istekli bakmaya başlamıştı. 

 

Moore, MI6’nın başına getirilmekten dolayı onur duyduğunu ve istihbarat ekibiyle çalışmaya 

başlamak için de sabırsızlandığını belirtti. 

 

RUSYA 

 

Ria Novosti: Türkiye Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan rapora göre 

mayıs ayında Türkiye'ye tedarik edilen Rus doğal gaz miktarının yıllık bazda yüzde 62 oranında 

azalmasıyla birlikte Rusya bu açıdan ikinci sırayı Katar'a kaptırdı. 

 

Türkiye mayıs ayında gaz ithalatını 2,6 milyar metreküpe kadar düşürdü. Bunun 1,2 milyar metreküpü 

ülkeye boru hatları üzerinden nakledilirken 1,4 milyar metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaza tekabül 

ediyor. Bu arada, boru hatları üzerinden gerçekleştirilen nakil yüzde 45 azalırken ithal edilen 

sıvılaştırılmış gaz miktarı 2019 Mayıs dönemine nazaran üç kat arttı. 

 

Rusya'dan Türkiye'ye ithal edilen gaz miktarı mayısta tekrar düşüş göstererek yüzde 62'lik bir 

azalmayla 340 milyon metreküpe indi. Rusya'yı ikinci sıraya iten Katar, Türkiye'ye 520 milyon 

metreküp gaz ihraç etti. 

 

Azerbaycan 882 milyon metreküp ile Türkiye'nin en büyük gaz tedarikçisi unvanını korudu. 

 

Böylelikle mayıs ayında Rusya'nın Türkiye'nin gaz pazarında sahip olduğu pay nisandaki yüzde 

17,86'dan yüzde 12,74'e indi. 

 

ÇİN 

 

CRI: Türkiye Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 

Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda yer alan Türk donanmasından TCG KEMALREİS ile ABD 

Eisenhower uçak gemisi muharebe grubu arasında 28 Temmuz’da Akdeniz’in orta ve doğu bölümünde 

deniz eğitimi yapıldığını kaydetti. 
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Son zamanlarda Türkiye, Yunanistan ile tartışmalı sularda jeolojik araştırma faaliyetleri yürütmek 

üzere bilimsel araştırma gemisi göndereceğini açıklamıştı. Bu hareket, Türkiye ile komşu Yunanistan 

arasındaki gerilimi artırdı. Akdeniz’deki durum da uluslararası toplumun dikkatini çekti. Türkiye 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 28 Temmuz’da, Türkiye tarafının ilgili sulardaki jeolojik araştırma 

faaliyetlerini askıya aldığını ve Yunanistan tarafı ile iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olan tüm 

bölgesel konularda diyaloğa hazır olduğunu doğruladı. 
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DEĞERLENDİRME 

1. Yorum & Analiz 

 

Türkiye ve Azerbaycan’ın hava ve kara kuvvetlerinin katılımıyla büyük bir tatbikat Azerbaycan 

topraklarında sürdürülmekte. Türkiye ve Azerbaycan, “iki devlet tek millet” mottosuyla belirlediği 

stratejik ortaklık çerçevesinde, Azerbaycan ordusunun operasyonel becerilerini arttırmak ve 

Azerbaycan’ın güvenliğini sağlamak amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirmektedir. Ermenistan’ın hiçbir 

sınır ihtilafı olmayan bölgede gerçekleştirdiği provokatif saldırılara yönelik düzenlenen bu tatbikat 

güçlü bir mesaj niteliği taşımakta. Ermenistan, ekonomik olarak zayıflığının yanı sıra, “sözde 

soykırım” iddialarıyla gündemde kalmaya çalışan, Dağlık Karabağ’da ise işgalci bir devlettir. 

Ermenistan ancak kaos yaratarak bölgede varlığını sürdürebilen zayıf bir devlet olduğundan başka 

büyük devletlerin maşası olmaktan kurtulamamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji ve ulaştırma 

hatlarının geçtiği Tovuz'a yönelik saldırı basit bir provokatif eylem değildir. Türkiye-Azerbaycan 

arasındaki güçlü işbirliği gelişmeye devam edecek, Türkiye, hem kendi milli menfaatlerini hem de 

Azerbaycan’ın menfaatlerini sahada ve uluslararası ortamda savunmayı sürdürecektir.  

 

 
 

 


