ORTADOĞU BÜLTENİ
04 Temmuz 2017

05 Temmuz 2017

- Irak'ta terör örgütü IŞİD’in, Musul
kentindeki Eskişehir bölgesinden
kaçan sivillere yönelik
saldırılarında 32 kişinin hayatını
kaybetti.
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin
(IKBY), İran ordusunun sınır
bölgesini bombalaması üzerine
İran'ın Erbil Başkonsolosu Murtaza
İbadi'yi çağırarak nota verdi.

-Hindistan Başbakanı Narendra
Modi'nin İsrail ziyaretinin ikinci
gününde iki ülke arasında bilgi
teknolojileri, uzay, su, tarım ve
sanayi alanlarında 7 anlaşma
imzalandı.

17 Temmuz 2017

21 Temmuz 2017
-Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas, "Mescid-i Aksa'nın
kapılarındaki dedektörler kalkana
kadar İsrail'le tüm ilişkileri askıya
aldıklarını" açıkladı.

20 Temmuz 2017
23 Temmuz 2017
-İsrail güçlerinin, Aksa'ya yönelik
ihlalleri protesto amacıyla Kudüs
ve Batı Şeria'da düzenlenen
gösterilere müdahalesinde 49 kişi
yaralandı.

-Katar Emiri Şeyh Temim bin
Hamad Al Sani'nin terörle
mücadele konusundaki bazı
kanunların değiştirilmesini
öngören bir kararname
yayımladığı bildirildi.

25 Temmuz 2017
24 Temmuz 2017
- Mısır ordusunun, Kuzey Sina
ilinde "terör gruplarına" yönelik
düzenlediği operasyonlarda 9
militan öldürüldü.
- Afganistan'ın başkenti Kabil'de
bomba yüklü araçla düzenlenen
saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.
-Pakistan'ın Pencap eyaletinin
başkenti Lahor'da gerçekleştirilen
bombalı intihar saldırısında 26 kişi
öldü, 49 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017
- Terör örgütü IŞİD’e biat ettiğini
duyuran "Sina Vilayeti", Mısır'ın
Sina Yarımadası'nda 23 askerin
ölümüyle sonuçlanan saldırıyı
üstlendi.
- Suriye'de muhaliflerin
kontrolündeki İdlib kentinde
bulunan Babül Hava Sınır
Kapısı'nın girişine ilk defa Suriye
devrimini temsil eden 3 yıldızlı
dev bayrak çekildi.

-Eski Mescid-i Aksa Müdürü
Şeyh Naci Bekirat, sosyal
medya hesabından yaptığı
açıklamada, İsrail polisinin
arama dedektörlerini kaldırmaya
başladığını ancak kameraları
bıraktığını belirtti.

27 Temmuz 2017
-Irak'ın Kerkük kentindeki Dakuk
ilçesine bağlı bir köye sızan IŞİD
militanları, 4 kişiyi öldürdü 5'ini
kaçırdı.

- Birleşik Arap Emirlikleri ve
Suudi Arabistan öncülüğündeki
koalisyon güçleri Yemen'in Taiz
kentine hava saldırısı düzenledi.
- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi
Haley, Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi'nin yapmayı planladığı
"bağımsızlık referandumu"ndan
kaygı duyduklarını açıkladı.
- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
unsurlarından oluşan altıncı
grubun, Katar'ın başkenti Doha'ya
ulaştığı bildirildi.
- IKBY Başkanı Mesut Barzani, Irak
Başbakanı Abadi'nin 'bağımsızlık
referandumu anayasaya
aykırıdır' sözüne karşı çıkararak
aldıkları karardan geri adım
atmayacaklarını duyurdu.

28 Temmuz 2017
- Pakistan Anayasa Mahkemesi,
aile üyelerinin Panama
belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk
iddialarına karıştığı gerekçesiyle
Başbakan Şerif'in görevden
uzaklaştırılmasına karar verdi.
- Ürdün Kralı 2. Abdullah,
Netanyahu'dan İsrail'in Amman
Büyükelçiliği binasında meydana
gelen olayda 2 Ürdünlüyü
öldüren güvenlik görevlisinin
yargılanmasını talep etti.

09 Temmuz 2017
- Irak'ın ikinci büyük kenti
Musul'un, terör örgütü IŞİD’den
tamamen kurtarıldığı bildirildi.

18 Temmuz 2017
- Suudi Arabistan yönetimi,
Katar'a sundukları bütün talepler
yerine getirilinceye kadar dört
ülke olarak ambargoya devam
edeceklerini açıkladı.
- İsrail ordusundan yapılan
yazılı açıklamada, El-Halil
kentinde bir Filistinlinin, kontrol
noktasına araçlı saldırı girişiminde
bulunduğu iddia edildi.
Açıklamada, Filistinlinin İsrail
askerlerince açılan ateş sonucu
öldüğü, olayda biri kadın 2 askerin
hafif yaralandığı kaydedildi.
- Afganistan'ın doğusundaki
Nangarhar vilayetinde terör
örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen
operasyonda 14 örgüt üyesinin
öldürüldüğü bildirildi.
- ABD hükümeti, İran'ın
uluslararası suç faaliyetlerini
ve balistik füze programını
desteklediği gerekçesiyle 7 kişi
ve 11 kuruluşu yaptırım listesine
ekledi.
- Irak Başbakanı Haydar elAbadi, Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi'nin (IKBY) yapmak
istediği referandumun "anayasal
olmadığını" belirtti.
-Esed rejimi, başkent Şam'da
muhaliflerin kontrolündeki Doğu
Guta'ya saldırdı. Saldırıda 4 sivil
öldü, 12 sivil yaralandı.

30 Temmuz 2017
-Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn
ve Mısır, Katar uçakları için 9 acil
hava koridoru tahsis etti.

10 Temmuz 2017
- Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre
Ofisi'nde, BM Suriye Özel
Temsilcisi Staffan de Mistura,
Suriye konulu 7. tur görüşmelerin
ilk gününde, Beşşar Caferi
başkanlığındaki rejim heyeti ile
bir araya geldi.
- Terör örgütü PKK/PYD'nin,
Suriye'nin kuzeyindeki Halep
ilinin Mare ilçesine düzenlediği
füze saldırılarında 5 sivil
yaralandı.

17 Temmuz 2017
- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler,
Suriye'de sivil halka karşı kimyasal
silah kullanımının geliştirilmesine
katkıda bulunduğu gerekçesiyle
yaptırım kararı aldı. Bu noktada
AB, Suriye rejimiyle iş birliği
halinde hareket eden 8 üst düzey
Suriyeli askeri yetkili ile 8 bilim
adamının mal varlığını dondurma
ve seyahat yasağı kararı aldığını
açıkladı.
- Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Irak
ordusunun sivil kapasitesinin
geliştirilmesine katkı sağlama
kararı aldı.
- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves
Le Drian, Arap ülkelerine, Katar’a
uyguladıkları ve halka zarar veren
yaptırımları kaldırmaları çağrısında
bulundu.

12 Temmuz 2017
- Suriye'de Beşşar Esed güçlerinin
Türkmendağı'na yönelik
saldırısında ilk belirlemelere göre
10 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi.
- Katar, KİK üyesi bazı ülkeleri
"Riyad Anlaşması" ve "Tamamlayıcı
Anlaşma"ya ait belgeleri basına
sızdırmakla suçladı.

16 Temmuz 2017
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da
saldırı girişiminde bulunduğunu
iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü,
Mescid-i Aksa'yı kapattı.
- İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da
yaşanan olayın ardından Kudüs
Müftüsü Şeyh Muhammed
Hüseyin'i gözaltına aldı. İlerleyen
saatlerde serbest bıraktı.
- ITC Başkanı Salihi, "Günümüzde
Türkmenlere karşı yapılan
haksızlıklar 1959 katliamının
devamıdır. Bayrak krizi ve
referandumlarla Kerkük'teki
Türkmen varlığı değiştirilemez"
dedi.

12 Temmuz 2017
12 Temmuz 2017
- ABD, Rusya ve Ürdün'ün,
Suriye'nin güneyi için vardığı
ateşkes kapsamında Rus kuvvetleri,
Dera iline konuşlanmaya başladı.
- Tobruk merkezli Temsilciler
Meclisi (TM), insan kaçakçılığıyla
mücadele için Libya kara sularına
deniz gücü gönderme kararı
alan İtalyan hükümetine uyarıda
bulundu.
-Donanma Komutanlığı'na
bağlı TCG Gökova Fırkateyni,
Katar'ın başkenti Doha'nın
güneydoğusundaki Hamed
Limanı'na ulaştı.

- Irak Göç ve Göçmenler Bakanı
Casım el-Caf, terör örgütü IŞİD’den
kurtarılan Musul kent merkezine
dönen sivillerin sayısının 253 bine
ulaştığını bildirdi.
-Afganistan'ın batısındaki Herat
kentinde bir camide art arda
düzenlenen iki saldırıda ilk
belirlemelere göre 20 kişi hayatını
kaybetti.

03 Ağustos 2017
- İran’da mayıs ayındaki
cumhurbaşkanlığı seçimlerini
kazanan Cumhurbaşkanı Ruhani,
düzenlenen törenle resmen
göreve başladı.
- İsrail basını, Başbakan Binyamin
Netanyahu'nun "yolsuzluk ve
rüşvetten şüpheli olduğunu",
mahkemenin soruşturmayla
ilgili 17 Eylül'e kadar yayın yasağı
koyduğunu iddia etti.
-Irak'ın, devrik lider Saddam
Hüseyin döneminden kalan
"petrol karşılığında gıda ve
ilaç" programı kapsamında
ödenmeyen 131 milyon dolarını
BM'den geri aldığı bildirildi.

13 Ağustos 2017
-ABD öncülüğündeki koalisyon
güçlerinin Kuzey Irak'ta yaptığı
operasyonlarda iki ABD askerinin
öldüğü, beşinin yaralandığı
bildirildi.

31 Ağustos 2017
- ABD Savunma Bakanlığı,
Afganistan'da bulunan ABD
asker sayısının 11 bin civarında
olduğunu açıkladı.
-Irak Başbakanı Haydar El-Abadi,
Türkmenlerin yaşadığı Telafer
ilçesinin terör örgütü IŞİD’den
tamamen kurtarıldığını duyurdu.

04 Ağustos 2017
- Mısır'ın El-Uksur kentinde
devriye gezen polis aracına
düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi
öldü, 3 kişi yaralandı.
-Libya'nın Bingazi kentindeki bir
cami önüne park edilen bomba
yüklü aracın patlatılması sonucu 7
kişi yaralandı.

05 Ağustos 2017
-Irak Başbakanı Haydar el-Abadi,
Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin
devletin kontrolünde olduğunu
belirterek, lağvedilmesinin söz
konusu olmadığını belirtti.

11 Ağustos 2017
12 Ağustos 2017
-Suriye'nin güneyindeki Dera
ilinde askeri muhaliflerin eğitim
kampına düzenlenen intihar
saldırısında en az 25 kişi öldü.

-Suriye'nin Halep kentine bağlı
muhaliflerin kontrolündeki Bab
ilçesinin Bizza beldesinde, terör
örgütü PKK/PYD karşıtı gösteri
düzenlendi.

14 Ağustos 2017
- Katar ile Pakistan arasında
ticaret ürünleri sevkiyatının
doğrudan yapılması için yeni
denizyolu hattının açıldığı
bildirildi.
- Irak Ortak Operasyonlar
Komutanlığı, 2 ABD'li askerin
Musul'un batısında, "savaş topu
kontrolü sırasında meydana
gelen patlama sonucu" öldüğünü
açıkladı.
-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim
ve Referandum Komisyonu,
referandumun 25 Eylül tarihinde
yapılması kararını oy çokluğuyla
onayladı.

30 Ağustos 2017
- İsrail'in, Batı Şeria'nın
güneyindeki El-Halil kentinde
yaşayan yaklaşık bin Yahudi
yerleşimcinin Filistin yönetimine
bağlı belediyeden ayrılması kararı
aldığı belirtildi.

15 Ağustos 2017
- Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika,
görevden aldığı Tebbun'un yerine
65 yaşındaki Uyahya'yı yeni
başbakan olarak atadı.

28 Ağustos 2017
- Afganistan'ın batısındaki Nimruz
vilayetine bağlı Dilaram ilçesi
emniyet müdürünün, uğradığı silahlı
saldırıda öldüğü bildirildi.
-Pakistan Dışişleri Bakanlığının,
Hindistan'ın Yüksek Temsilci
Yardımcısı JP Singh'i Bakanlığa
çağırarak protesto notası verdiği
bildirildi. Bakanlıktan yapılan
açıklamada, Hint ordusunun,
Pakistan kontrolünde bulunan
Azad Keşmir bölgesindeki Fatehpur
kasabasında dün gece düzenlediği
havan topu saldırısında 3 sivilin
yaşamını yitirmesi üzerine Singh'in
Bakanlığa çağırılarak protesto notası
verildiği belirtildi.

06 Ağustos 2017
- Yemen'in Sada ilini hedef alan
hava saldırılarında 12 sivil öldü,
10 sivil yaralandı.
-Suudi Arabistan'ın, Suriye krizine
ilişkin tutumlarının değişmez
olduğu ve ülkede Beşşar
Esed'in yer almadığı geleceği
desteklediği bildirildi.

07 Ağustos 2017
-Terör örgütü IŞİD, Suriye
sınırındaki Lübnan topraklarına
füzeli saldırı düzenledi.

08 Ağustos 2017
- Esed rejimi, Şam'da "çatışmasızlık
bölgeleri" içerisinde yer alan
Zemelka, Ayn Terma ve Cobar'a
düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü,
13 sivil yaralandı.

09 Ağustos 2017
Katar, 80 ülkenin vatandaşlarına
vize serbestisi getirdi.

10 Ağustos 2017
- Uluslararası Sivil Havacılık
Örgütü, Bahreyn ve BAE'nin hava
sahalarının bir bölümünü Katar
Havayolları'na açtığını duyurdu.

16 Ağustos 2017
- Irak Başbakanı Haydar elAbadi, "Eğer sınırların yeniden
çizilmesi gibi bir istek varsa,
bu tek taraflı gerçekleşemez.
Aksine bunun trajedi ve karmaşık
sorunları beraberinde getireceğini
söylüyoruz." dedi.
-Afganistan'ın kuzeyindeki
Kunduz vilayetinde düzenlenen
operasyonda, 10 Taliban militanı
öldürüldü.

17 Ağustos 2017
- Lübnan ordusunun Suriye
sınırındaki IŞİD mevzilerine yönelik
yoğun füze ve havan saldırısının
ardından bölgedeki stratejik
tepeleri ele geçirdiği bildirildi.
- Irak İdare Mahkemesi, Kerkük
kentindeki hükümet binalarına
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
bayrağının asılmasının anayasaya
aykırı olduğunu belirterek il
meclisinin kararını iptal etti.
- Cezayir'de Başbakan Ahmed
Uyahya başkanlığında yeni
hükümetin kurulduğu bildirildi.

23 Ağustos 2017
25 Ağustos 2017
- İsrail Savunma Bakanı
Liberman, "İran'ın Suriye ve
Lübnan'da güçlenmesine izin
vermeyeceklerini" söyledi.

26 Ağustos 2017
- Irak güçlerinin, Musul'a bağlı
Türkmen Telafer ilçesinin yüzde
90'nında kontrolü sağladığı
bildirildi.

- Irak Ortak Operasyonlar
Komutanlığından yapılan
açıklamada, Telafer kent
merkezinin güneyinde Kifah
Cunub ve doğusundaki Tenek
mahallelerinin terör örgütü
IŞİD’den geri alındığı belirtildi.

24 Ağustos 2017
-Pakistan, ABD Başkanı Donald
Trump'ın, ülkenin "terörist
örgütlere sığınacak liman"
sağladığı yönündeki iddialarını
reddetti.

20 Ağustos 2017
- Irak Başbakanı Haydar ElAbadi, Telafer'i IŞİD’den kurtarma
operasyonunun başladığını
duyurdu.

21 Ağustos 2017
-Irak güçlerinin Musul'a
bağlı Telafer'i terör örgütü
IŞİD’ten kurtarma operasyonu
kapsamında ilçenin batısındaki
Molla Casim, Abra Aziz ve Muhsin
el-İbadi köylerini geri aldığı
belirtildi.

