ORTADOĞU BÜLTENİ
01 Mayıs 2017
-Mısır'ın kuzeydoğusundaki Kuzey
Sina ilinde meydana gelen iki ayrı
olayda 6 kişi öldü, IŞİD üyesi 9 kişi
kaçırıldı.

16 Mayıs 2017
- Esed rejimi ve destekçisi yabancı
terörist grupların kuşattığı Doğu
Guta'da düzenlenen saldırılarda
6 sivil hayatını kaybetti, en az 30
sivil yaralandı.
- Suudi Arabistan'ın Katif kentinde
RPG roketatar ile düzenlenen
saldırıda bir çevik kuvvet polisi
öldü, 5 polis yaralandı.
- İran'da düzenlenecek
cumhurbaşkanlığı seçimindeki
adaylardan reformist siyasetçi
İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani lehine yarıştan
çekildiğini duyurdu.
- Irak'ın Sincar ilçesinde PKK
saflarında yaklaşık iki buçuk
yıl kalan bir Ezidi örgütün IŞİD
militanlarıyla gizli görüşmeler
gerçekleştirip ortak hareket
ettiklerini belirtti.

02 Mayıs 2017
- Suriye'nin güneyindeki Dera
kentinde sivil savunma ekiplerine
ait ambulansın hedef alınması
sonucu 4 sivil savunma görevlisi
hayatını kaybetti.
-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkanı Mesut Barzani,
Irak’ta bağımsız Kürt devleti
kurmanın zamanının geldiğini
iddia etti.

15 Mayıs 2017
- Suriye’de Rakka’nın kuzeyinde
bulunan ve büyük önem
taşıyan Tabka, bölgede bulunan
IŞİD mensubu teröristlerin
çekilmesiyle tamamen YPG’nin
eline geçerken, YPG’nin IŞİD
ile yaptığı anlaşmayı ABD’ye
danışmadığı iddia edildi.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, Suriye'deki Kürt gruplara
silah vermeyeceklerini açıkladı.

18 Mayıs 2017
17 Mayıs 2017
- Suriye’de Esed rejimi
tarafından kabul edilen yeni
yasa kapsamında Suriyeliler
vatandaşlıktan çıkarılma tehlikesi
ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşlık
haklarının kazanılması için tüm
Suriyelilere en geç 2018 yılı
sonuna kadar yeni kimlikleri alma
zorunluluğu getirildi.
- ABD Başkanı Donald Trump'un
IŞİD özel temsilcisi Brett McGurk
başkanlığındaki ABD'li bir heyet,
Suriye'nin Kobani Kenti'nde YPG'li
teröristlerle görüştü.
- İsrail basını, ABD’nin, Ağlama
Duvarı’nı ziyaret edecek Trump’a
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun
eşlik etmesini istemediğini yazdı.
- PKK'nın yeni kandili olarak
tanımlanan Sincar'a, Haşdi Şabi
yerleşmeye başladı.

- ABD'nin Birleşmiş Milletler
(BM) Daimi Temsilcisi Nikki
Haley, İsrail'in başkentinin
Kudüs olması ve ABD'nin Tel
Aviv'deki Büyükelçiliğinin
Kudüs'e taşınması gerektiğini
düşündüğünü söyledi.

03 Mayıs 2017
- Afganistan'ın başkenti Kabil'de
bir saldırgan, ABD Büyükelçiliği
yakınından geçen konvoya
bombalı araçla yaklaşarak intihar
saldırısı düzenledi.

14 Mayıs 2017
- İran'ın eski
cumhurbaşkanlarından
Muhammed Hatemi,
gerçekleşecek seçimlerde Hasan
Ruhani'yi desteklediğini açıkladı.
- IKBY Bakanlar Kurulu,
Peşmerge Bakanlığının yeniden
düzenlenmesini ve Peşmerge
güçlerinin tek çatı altında
birleştirilmesini öngören projeyi
onayladı.
- İran Ehli Sünneti Davet ve
Islah Cemaati Eğitim Sorumlusu
Seyyid Ahmed Haşimi, diğer
İranlılara tanınan eşit vatandaşlık
haklarının Sünnilere de
tanınmasını istedi.

03 Mayıs 2017
- Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana
gelen saldırıda 13 kişinin öldüğü,
15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırıları, terör örgütü IŞİD üstlendi.
- İran İçişleri Bakanı Abdurrıza
Rahmani Fazli, Hasan Ruhani'nin
oyların yüzde 57'sini alarak ikinci
kez Cumhurbaşkanı olduğunu
açıkladı.

19 Mayıs 2017
- İran'da 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı ve 5'inci dönem il meclisi
seçimleri için oy verme işlemi başladı.
- IKBY’de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi lideri
Noşirvan Mustafa'nın sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiği
belirtildi.
- Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtı’yla temizlenen bölgelerde nüfus 1
milyona yaklaştı. Bu sayının 200 bini Cerablus’ta yaşıyor.
- Suudi Arabistan, Lübnan'daki Hizbullah'ın Yürütme Kurulu Başkanı
Haşim Safiyyuddin'i terörist listesine aldı.

05 Mayıs 2017
-Erdoğan-Putin görüşmesinde
gündeme gelen Suriye’de
çatışmasızlık bölgeleri formülü
Astana’da üç ülkenin imzasıyla
resmileşti.

06 Mayıs 2017
- Hamas'ın Siyasi Büro
Başkanlığı için yapılan seçimde
Halid Meşal'in yerine İsmail
Heniyye seçildi.

11 Mayıs 2017
- Lübnan'daki Hizbullah,
ülkenin doğusunda Suriye
sınırında bulunan askerlerinin
tamamını çekeceklerini
duyurdu.
- Çoğunluğunu terör örgütü
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin
oluşturduğu ABD destekli
Suriye Demokratik Güçleri
(SDG), Tabka kentini ve barajını
ele geçirdiğini açıkladı.

10 Mayıs 2017
21 Mayıs 2017
- Trump, ilk yurt dışı ziyareti için
gittiği Suudi Arabistan'da Sisi,
Katar Emiri Şeyh Tamim, Bahreyn
Kralı El Halife ve Kuveyt Emiri El
Sabah ile ayrı ayrı bir araya geldi.

22 Mayıs 2017
- Suriye'nin Humus ilinde
muhaliflerin elindeki son semt
Vaer'den tahliyeler tamamlandı.
Humus'un merkezi tamamen
rejim güçlerinin kontrolüne girdi.
- ABD Başkanı Trump, ilk yurt
dışı gezisi olan Suudi Arabistan
ziyaretini, iki güne sığdırdığı
üç zirve ve 380 milyar dolarlık
anlaşmayla tamamladı.

- Pakistan, sınır bölgesinde
"terörist hareketlerin"
engellenmesi için İran ile
ortaklaşa sınır komisyonu
kurulacağını duyurdu.
Suriye'de Barzani'ye yakınlığıyla
bilinen Suriye Kürt Ulusal
Konseyi’nin ofisi kapatıldı.
- İsrail parlamentosu "Yahudi Ulus
Devleti" yasa tasarısını birinci
oturumda onaylandı.

07 Mayıs 2017
- Pakistan ordusu tarafından
sınır bölgesinde düzenlenen
operasyonda en az 5 Afgan
güvenlik kontrol noktasının
imha edildiği, 50'ye
yakın güvenlik gücünün
öldürüldüğü bildirildi.
- Yemen’de Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon
güçlerinin denetimindeki
Güvenlik Kordonu güçleri,
varılan anlaşma sonucu, Aden
ile Ebyen illeri arasında yer
alan "Noktatu'l Alem" mevzisini
cumhurbaşkanlığı güçlerinden
teslim aldı.

08 Mayıs 2017
-Suriye Muhalif ve Devrimci
Güçler Ulusal Koalisyonu'nun
(SMDK) yeni başkanı Riyad
Seyf, SMDK'yı daha kapsayıcı
hale getirmeyi hedeflediklerini
belirterek, halk ile daha yakın
ilişkiler kurmayı ve insani
yardımları dağıtan tek kanal
olmayı amaçladıklarını söyledi.

24 Mayıs 2017
- Katar, Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye
dayandırılan, "Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap
Emirlikleri'nin (BAE), Katar'daki büyükelçilerinin 24 saat içerisinde ülkeyi terk
etmeleri" açıklamasını reddederek, bunun gerçek dışı olduğu bildirildi.
- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ABD'ye karşı ve İran'ı
destekleyici açıklamalarının gerçek dışı olduğu bildirildi.
- Irak’ta eski başbakan Nuri El Maliki’nin İran desteğiyle ülkesinde darbe
girişimine hazırlandığı ve ABD’nin Bağdat merkezi yönetimi uyardığı öğrenildi.

23 Mayıs 2017
- ABD'nin, Yemen'in Mağrib kentinde bir El Kaide kampına düzenlediği
baskında, en az 7 El Kaide militanının öldürüldüğü, birçok ABD askerinin
de yaralandığı belirtildi.
- Gazze'deki Filistinli gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye
ziyaretini protesto etti.

25 Mayıs 2017
- Irak ordu kaynaklarından alınan
bilgiye göre, hükümete bağlı Haşdi
Şabi güçleri, kentin batısındaki
Kubbetul Vehbi, Rafiye, Rafiye el-Evvel
ve Melihat köylerini IŞİD’den kurtardı.
- Mısır'ın Katar merkezli haber sitesi
El-Cezire'nin de aralarında bulunduğu
21 siteyi erişime kapattığı bildirildi.

26 Mayıs 2017
- ABD öncülüğündeki askeri
koalisyon, Suriye'nin doğusunda
sivilleri vurdu. Saldırıda en az 35
sivil hayatını kaybetti.
- Mısır'ın Minya kentinde
Kıptileri taşıyan otobüse yönelik
silahlı saldırıda 26 kişi hayatını
kaybetti.
Irak Göç ve Göçmenler
Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş
Programı' çerçevesinde
Türkiye'de bulunan Iraklı
sığınmacılardan 347'sinin
ülkelerine döndüğünü duyurdu.

27 Mayıs 2017
-Mısır ordusunun, Libya'nın Derne
şehrine hava saldırısı düzenlediği
bildirildi.
- Irak’ta kongre için Kifri ve
Kelar'dan Erbil'e gitmek üzere
yola koyulan Türkmen Reform
Partisi üyelerini taşıyan minibüse
bir kontrol noktasında ateş açıldı.
Saldırıda 22 yaşındaki bir kadın ağır
yaralandı.

01 Haziran 2017
05 Haziran 2017
06 Haziran 2017
- Filipinler, Katar ve bazı Arap
ülkeleri arasındaki kriz devam
ederken vatandaşlarının işçi olarak
Katar'a gitmesini geçici olarak
durdurduğunu açıkladı.

07 Haziran 2017
- İran Meclisi'ne silahlı ve devrim
lideri Ayetullah Humeyni'nin
türbesine bombalı saldırı
düzenlendi. Saldırıyı terör örgütü
IŞİD’in üstlendiği bildirildi.
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin
(IKBY), "bağımsızlık referandumu"nu
25 Eylül'de yapmayı planladığı
belirtildi.

09 Haziran 2017
- Bahreyn Katar'a destek olmayı 5
yıla varan hapisle cezalandırılacak
suç kapsamına aldı.
- Irak'ın Babil (Hille) kentinde
düzenlenen bombalı saldırıda 20
kişinin öldüğü bildirildi.

- Suudi Arabistan, Bahreyn,
Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır
ve Yemen, Katar ile diplomatik
ilişkilerini kestiklerini duyurdu.
Suudi Arabistan Resmi Haber
Ajansı SPA'da yayınlanan Dışişleri
Bakanlığı açıklamasında, ülkenin
milli güvenliği için Katar ile tüm
diplomatik ilişkilerin kesildiği,
deniz ve hava sınırlarının da
kapatıldığı bildirildi.

08 Haziran 2017
- İran'ın başkenti Tahran'ın
güneyinde bir kişinin
çevredekilere asitli saldırısı
sonrası 14 kişinin yaralandığı
bildirildi.
- İran Milli Güvenlik Yüksek
Konseyi Başkan Yardımcısı
Rıza Seyfullahi, İran meclisi
ve Humeyni'nin türbesine
düzenlenen saldırıların faillerinin
İran asıllı olduğunu söyledi.
- Katar Dışişleri Bakanı Şeyh
Muhammed bin Abdurrahman
Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim
bin Hamad Al Sani için "Ülkesi
abluka altındayken ülkeden
ayrılmayacak." dedi.

- ABD yönetimi, 2018 mali
yılı için Irak’ta yürütülen eğitdonat programına 1 milyar 269
milyon, Suriye’deki eğit-donat
programına ise 500 milyon
dolar ayırdı.

04 Haziran 2017
- Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) Washington büyükelçisi
Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu
iddia edilen ve bazı hacker
gruplar tarafından yayınlanan
e-postalar, Büyükelçinin İsrail
yanlısı Demokrasiyi Savunma
Vakfı (FDD) ile yakın ilişki
içinde olduğunu ve Türkiye ile
Katar'a karşı ortak politikalar
geliştirmeye çalıştıklarını
gösterdi.

11 Haziran 2017
- Katar yönetimi, kendisi ile
diplomatik ilişkilerini kesen
ülkelerin vatandaşlarıyla ilgili
işlem yapmayacağını açıkladı.
- Libya'da Kasım 2011'den bu
yana tutuklu bulunan devrik
lider Muammer Kaddafi'nin
oğlu Seyfülislam'ın serbest
bırakıldığı bildirildi.

28 Mayıs 2017

31 Mayıs 2017
- İran'da Meclis Başkanlığına
yeniden Ali Laricani'nin
seçildiği bildirildi.
-Afganistan'ın başkenti
Kabil'de diplomatik
temsilciliklerin de bulunduğu
Vezir Ekber Han bölgesinde
düzenlenen bombalı saldırıda
hayatını kaybedenlerin
sayısının 90'a yükseldi.

- Irak'ın Kerkük kentinde
avukatlar, son dönemde
kendilerini hedef alan "öldürme
ve kaçırma" eylemlerinde
görülen artış nedeniyle Kerkük
adliyesinde cübbeleriyle basın
açıklaması yaptı. Avukatlar,
mesleklerini korkusuzca
yapabilmelerinin yolunu
açacak yasaların çıkarılmasını
ve görevlerini özgürce
yapabilmelerinin sağlanmasını
istedi.

19 Haziran 2017
- Suudi Arabistan, BAE
ve Bahreyn'in, Katar'daki
vatandaşlarına geri dönmeleri
ve kendi topraklarında yaşayan
Katarlılara ülkelerini terk etmeleri
için verdiği 14 gün son buldu.
-Katar Dışişleri Bakanı Al
Sani, Katar ile ilişkilerini
kesen Arap ülkeleriyle ancak
ablukanın kalkmasıyla diyalog
görüşmelerinin başlayabileceğini
belirtti.

13 Haziran 2017
- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
Adil el-Cubeyr, Katar'a yönelik bir
ablukanın olmadığını havaalanları
ve limanlarının hizmete devam
ettiğini bildirdi.
- Suriye'nin Halep kırsalında, YPG
ve ÖSO arasında çıkan çatışmada
25 YPG'li öldü, 17 ÖSO mensubu
şehit oldu.

14 Haziran 2017
- Suriye'nin yüzde 23'ünü işgal
eden terör örgütü PYD/PKK,
ülkenin en büyük üç barajına
hakim oldu.
-Doha’ya ambargo harekâtında
başı çeken Riyad’ın sert tavrının
arkasında taht mücadelesi
olduğu öğrenildi.

20 Haziran 2017
- Irak ordusunun, Musul kent
merkezinin ortasından geçen
Dicle Nehri üzerindeki son köprü
konumundaki "Beşinci Köprü'yü"
de terör örgütü IŞİD’den geri aldığı
bildirildi.

17 Nisan 2017
- ABD’nin desteği ile Suriye’nin petrol
ve doğalgaz rezervlerine konan
PYD, Haseke ve Rakka’nın ardından
Deyrizor’a yöneldi.
- Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek
Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi
Ukla er-Raco, Arap nüfusun yaşadığı
toprakları işgal eden terör örgütü
PYD/PKK'ya karşı halk direnişini
başlatacaklarını söyledi. Raco,
örgütün, Arapların Suriye kimliğini
silmek istediğine dikkati çekti.
- Irak Başbakanı Haydar El-Abadi,
Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin IrakSuriye sınırına ulaştığını belirtti. Irak
Başbakanı Abadi, Haşdi Şabi'nin
Sincar çevresinde operasyon
düzenlemesine ilişkin yaptığı
açıklamada, 'her şey planlı gidiyor'
dedi.

22 Haziran 2017
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Başkanı Mesut Barzani, "bağımsızlık
referandumu" yapma kararlarından
vazgeçmeyeceklerini söyledi.
- Suudi Arabistan'ın yeni seçilen
Veliaht Prens Muhammed bin
Selman için Mekke'de biat töreni
yapıldı.

27 Haziran 2017
-Muammer Kaddafi’nin oğlu
Saadi, Katar’ın Kaddafi’nin Suudi
Kralı Abdullah’a suikast planına
destek verdiği suçlamaları ile ilgili
açıklamalar yaptı. Oğul Kaddafi
yaptığı açıklamada suikast zanlısı
olan Libyalı Casus’un Katar ile
değil BAE Emiri Zayed ile bağlantılı
olduğunu söyledi.

28 Haziran 2017
- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD'de yaptığı açıklamada
Katar kriziyle ilgili olarak ortaya koydukları koşulların "müzakereye açık
olmadığını" söyledi.
- Eski ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinden ve Washington merkezli
Hudson Enstitüsü uzmanı Michael Doran, ABD yönetiminin Suriye'de terör
örgütü PYD/PKK'ya silah vermesinin hatalı bir adım belirterek, YPG konusunda
Türk hükümetiyle aynı kaygıları taşıdığını söyledi.
- Kral Selman, Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine 31 yaşındaki oğlu
Muhammed bin Selman'ı getirdi. Devrim niteliğindeki kararname ile Prens
Muhammed bin Nayif başbakan ve içişleri bakanlığı görevinden de alındı.

