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 Türkiye'den Pakistan'a yardım eli 
Selin vurduğu Pakistan'ın yardım çağrısını Türkiye yanıtsız bırakmadı. Yardım malzemesi taşıyan iki 
uçak Pakistan'a ulaşırken, iki uçağın daha Ankara'dan hareket ettiği bildirildi. 

 Bahçeli'den Yunanistan'a tepki 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın görev uçuşundaki Türk jetlerine radar kilidi 
atmasının, ileri düzeyde bir provokasyon olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Yunanistan'ın Akdeniz ve 
Ege'de milletimizin sabrını zorlaması esasen yüz yıllık kuyruk acısının yansımasıdır" dedi. 

 Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bu kadar şımarıklık, pervasızlık kabul edilemez  
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, 
Yunanistan tarafından radar kilidi atılmasına sert tepki gösterdi. Akar, "Kötü komşumuzun bu 
yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık 
kabul edilemez" dedi. 

 Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı 
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Irak'ın başkenti Bağdat'a seyahat etmemeleri konusunda 
uyardı. 

 Çavuşoğlu'ndan moderatöre "Türkiye" uyarısı 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bled Stratejik Forumu'nda "Avrupa’nın içinde kaç Avrupa var" 
başlıklı panele konuk oldu. Paneli yöneten moderatör Nik Gowing'in, oturumun başında konukları 
tanıtırken İngilizce olarak "Turkey" ifadesini kullanması üzerine Çavuşoğlu, Gowing'i iki defa 
"Türkiye" demesi yönünde uyardı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan NATO'ya meydan okuyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın 
NATO görevi icra eden Türkiye'ye ait F-16 uçaklarına radar kilidi atmasının düşmanca bir davranış 
olduğunu söyleyerek, "Aslında bu bize değil NATO ve müttefiklerine meydan okumaktır" dedi. 
Erdoğan, "Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız 
değildir." diye konuştu. 

 Türkiye, Yunanistan'ın S-300'lü tacizini NATO'ya taşıyor 
Türkiye, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Rus yapımı S-300 
hava savunma sistemi ile tacizini NATO'ya taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, tacize ait radar 
kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği'ne ve ittifak üyesi ülkelerin bakanlıklarına gönderecek. 

 Yunanistan şikayet etti, NATO '30 Ağustos' paylaşımını sildi 
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü 
kutladığı paylaşımını Yunanistan'ın şikayeti sonrası sildi. 

 Altun'dan Reuters Haber Ajansı'na tepki 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası 
çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters haber Ajansı 
tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve 
gurur vesilesidir." dedi. 

 NATO'dan yeni 30 Ağustos mesajı 
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü 
sosyal medya mesajı ile kutlamıştı. Yunanistan'ın şikayeti üzerine kaldırılan mesaj "değiştirilerek" 
yeniden paylaşıldı. 
 



 
 
 
 
 

 Bakan Akar: Yunanistan'ın şımarıklığına cevap vermeyi sürdüreceğiz 
Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yüksek tansiyon devam ederken Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar'dan sert açıklamalar geldi. Akar, ''Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde 
cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz'' dedi. Türk jetlerinin S-300 hava savunma sistemi tarafından 
taciz edildiğini hatırlatan Akar, NATO'nun ve üçüncü ülkelerin objektif olmalarını beklediklerini 
söyledi. 

 NATO'ya 30 Ağustos tepkisi 
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladığı sosyal medya paylaşımının silinmesine tepki geldi. Yapılan 
açıklamada, "Beklentimiz NATO'nun tarafsızlığını korumasıdır, Zafer Bayramı milletimizin 
iradesidir, değiştirilemez" denildi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'la görüştü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-
Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj 
TEKNOFEST Karadeniz'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'deki tacizler üzerinden 
Yunanistan'a tepki gösterdi. Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemiyle tehdide kalkıştığını 
söyleyen Erdoğan, "İleri gidersen bedeli ağır olur" dedi. Erdoğan, adalar konusu için ise "Adaları 
işgal etmeniz bizi bağlamaz, bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu. 

 Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerine destek  
MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla 
ileri gidersen bunun bedeli ağır olur" ifadelerine destek verdi. Bahçeli, "Doğru söylemiş, Ege 
Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi. 


