ORTADOĞU BÜLTENİ
02 Eylül 2017

03 Eylül 2017

- Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı
Musul'a bağlı Telafer'i IŞİD’den
kurtarma operasyonunda 115
askerin öldüğü, 679 kişinin
yaralandığı belirtildi.

- İsrail'de, Başbakan Binyamin
Netanyahu hakkında yürütülen
"yolsuzluk" soruşturmasının
hızlandırılması talebiyle gösteri
düzenlendi.

19 Eylül 2017
- Irak Federal Mahkemesi, Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25
Eylül'de düzenlemeyi planladığı
referandumu durdurma kararı
aldı. Mahkeme sözcüsü İyas
Samuk, yaptığı yazılı açıklamada,
"Yapılan inceleme sonrası
mahkeme, Kürdistan bölgesinde
çıkarılan '8 Haziran 2017 tarihli ve
106 sayılı Başkanlık emrine göre
25 Eylül'de yapılması planlanan
referandumu' durdurma kararı
aldı."

05 Eylül 2017
- Tunus'ta yedi siyasi parti, 17
Aralık'ta yapılacak yerel seçimler
için "yeni bir uzlaşı tarihi"
belirlenmesi çağrısında bulundu.

15 Eylül 2017
- Kazakistan'ın başkenti Astana'da 6'ncısı düzenlenen Suriye konulu
toplantıda taraflar, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde oluşturulacak "çatışmasızlık
bölgesi"yle ilgili anlaşmaya vardı.
- Irak meclisinde Cumhurbaşkanı Fuad Masum'u görevden azletmek
için imza toplandığı bildirildi. Meclisin en büyük grubu Ulusal Koalisyon
milletvekillerinden Muhammed Sayhud, cumhurbaşkanının anayasayı ve
ülkenin birliğini muhafaza etme görevinin bulunduğunu hatırlatmış, "Ancak
kendisi Mesut Barzani'nin bağımsızlık tehlikesine karşı kılını kıpırdatmıyor.
Böylece görevi devralınca ettiği yemini bozmuş oluyor." ifadelerini kullandı.
- Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, Irak Kürt Bölgesel
Yönetiminin (IKBY) tek yanlı referanduma gitme kararını eleştirerek, ülkesinin
Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu bildirildi.
-IKBY'deki referandum kararı, toplamda 111 milletvekilinden 65'inin katıldığı
oturumda yüzde 8'lik bir farkla kabul edildi. Oturuma katılan milletvekilleri
evet oyu kullandı.

20 Eylül 2017
- Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK),
Yemen'de savaş nedeniyle evlerini
terk eden kişilerin sayısının 2
milyona yaklaştığını duyurdu.
- Irak ordusunun Enbar'ın batısını
terör örgütü IŞİD’den kurtarmak
amacıyla operasyon başlattığı
bildirildi.
- Beşşar Esed rejimi güçleri,
Suriye'de dört çatışmasızlık
bölgesinden biri olan İdlib iline 4
ayrı hava saldırısı düzenledi.
-Tunus'ta gözlemci sivil toplum
kuruluşları (STK), yerel seçimlerin
planlandığı 17 Aralık tarihinin
ertelenmesini "demokratik geçiş
sürecinde bir geri adım" şeklinde
değerlendirdi.

21 Eylül 2017
- BM 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında üye ülke temsilcilerine
hitap eden İsrail Başbakanı Netanyahu, siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudiler
tarafından protesto edildi.
- Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 101'e çıktı.
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül
referandumu sonrasında Bağdat ile ciddi ve dostane şekilde diyaloğa
geçmeye hazır olduklarını belirtti.
- Suudi Arabistan, IKBY Başkanı Barzani'ye 25 Eylül'de gerçekleştirilmesi
planlanan "bağımsızlık referandumu"nu durdurma çağrısında bulundu.
- Türkiye ile İran heyetleri arasında gerçekleştirilen sınır güvenlik toplantısı,
İran'ın Urumiye kentinde yapıldı. Toplantıda her iki ülke sınırında yaşanan
problemler, sınırın genel güvenliği, sınırda yapılan ticaretle ilgili sorunlar ve
bunlara ilişkin çözüm önerileri görüşüldü. Burada alınan kararların karşılıklı
olarak imzalanarak protokol haline getirildiği bildirildi.
- ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile
görüşmesinde, Filistin ile İsrail arasında barışı sağlamanın "şimdiye kadarki
en zor uzlaşma" olduğunu söyledi.
-ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü PKK/PYD'nin ana
omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye’nin
Deyrizor ilinde ilerleyişini sürdürdüğünü, kentteki Suriye rejimi güçlerinin ise
Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiğini teyit etti.

06 Eylül 2017
- Rusya, terör örgütü PKK/PYD'nin
işgal ettiği Tel Rıfat ilçesini terk
ederek Esed rejimine bıraktığını
duyurdu.

11 Eylül 2017
- Terör örgütü IŞİD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinde PKK/PYD
karşısında çatışmaksızın iki günde yaklaşık 45 kilometre çekildi.
- Musul Sağlık Müdürü Dr. Luveys Hebabe, "Irak'ın Musul kentinde şimdiye
kadar 2 bin 650 sivilin cesedi enkaz altından çıkarılarak adli tıp ve diğer
sağlık merkezlerine ulaştırıldı." dedi. Hebaba, söz konusu cesetlerin
çoğunun kentin batı yakasındaki "Eski Musul" bölgesinden çıkarıldığını
aktardı.
- Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Parvan vilayetine bağlı ve
ABD'nin en büyük hava üssü Bagram'da, NATO konvoyuna yönelik bomba
yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 sivil yaralandı.

14 Eylül 2017
- Irak Meclisi, Başbakan Haydar
el-Abadi'nin talebi üzerine
yaptığı oylamada Kerkük Valisi
Necmeddin Kerim'in azline karar
verdi.
- Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nazarbayev, Birleşmiş Milletlerin
karar alması halinde Suriye'ye
asker gönderebileceklerini belirtti.
-Irak'ın güneyindeki El Nasıriyye
kentinde meydana gelen iki
intihar saldırısında 50 kişi öldü,
80'in üzerinde kişi de yaralandı.

13 Eylül 2017

12 Eylül 2017

- İsrail Başbakanı Netanyahu,
"İsrail, Kürt halkının kendilerine ait
bir devlet elde etme yönündeki
meşru çabalarını destekliyor"
açıklamasında bulundu.

- Irak meclisi, yaptığı
oylamada Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de
gerçekleştireceği "bağımsızlık
referandumunu" reddetti.

24 Eylül 2017
21 Eylül 2017
- Irak Başbakanı Haydar el-Abadi,
Kerkük'e bağlı Havice'yi IŞİD’den
kurtarma operasyonunun ilk
aşamasının başladığını açıkladı.
- Irak Meclisinin en büyük grubu
Şii Ulusal Koalisyonu, Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY)
Kerkük’te referandum yapmasını
kabul etmediklerini bildirdi.
- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler
ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini,
"ABD kendi İran politikasını gözden
geçiriyor ama bunun anlaşma
çerçevesinde tartışılması söz
konusu olamaz. Nükleer anlaşma
işe yarıyor, ihlal yok." dedi.

23 Eylül 2017
- Suriye'de muhaliflerin
kontrolündeki İdlib ile Humus'un
Telbise ilçesine düzenlenen
saldırılarda 11 sivil hayatını kaybetti,
20'si de yaralandı.

- Taliban militanlarının,
Afganistan'ın Gazne vilayetinin
Karabağ ilçesindeki karakola
gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5
polis hayatını kaybetti.
- İran'ın, Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine
bağlı dağlık sınır bölgelerini top
atışlarıyla vurduğu belirtildi.
-Irak hükümeti, IKBY'den tüm sınır
kapılarını ve havaalanlarını Bağdat
yönetimine teslim etmesini istedi.

25 Eylül 2017
- Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandumu için oy verme işlemi başladı.
- Irak Meclis Başkanı Cuburi ,"IKBY'nin referandum kararı yasal değildir.
Hükümeti ülkenin birliğini korumak için gereken önlemleri almaya çağırıyoruz."
dedi.
- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin
(IKBY) yasa dışı referandumunu "Irak halkının birliğine karşı savaş" olarak
nitelendirdi.
- Irak meclisi, Kerkük petrollerinin merkezi yönetime teslim edilmesi ve
referandumda oy kullanan memurların görevden uzaklaştırılması kararı aldı.
-Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Halfan el-Mansuri, BM
İnsan Hakları Konseyi 36. Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Katar'ın, Filistin
halkının kurtuluşunu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını ve İsrail işgalinin
son bulmasını sağlayacak uzlaşıya "tam" destek verdiğini söyledi.

26 Eylül 2017

27 Eylül 2017

- Abadi, "Referandumun yapılması büyük riskti. Bu, Federal Mahkemenin
kararına rağmen yapıldı. Anayasal değil ve sonuçlarını tanımayacağız." dedi.
- Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadının, belediye başkan yardımcısı olarak
atandığı bildirildi.
- İnsan hakları aktivistleri tarafından İsrail Yüksek Adalet Mahkemesi'ne
yapılan başvuruda, Tel Aviv yönetiminin Myanmar'a silah satışını durdurması
talep edildi.
- İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki sınır kapılarında
karşılıklı geçişlerin sürdüğü bildirildi.
- Irak Başbakanı Abadi, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a
verilmemesi halinde IKBY'nin çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını
durduracaklarını bildirdi.
- Suudi Arabistan Kraliyet Divanı yayınladığı kararnameyle, bundan sonra
kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurdu.

- İsrail’in engelleme çabalarına
rağmen, Çin’in başkenti
Pekin’de yapılan toplantıda
Filistin INTERPOL'e üye oldu.
- Irak parlamentosu, Başbakan
Haydar Abadi'ye Kerkük'e
asker gönderme yetkisi verdi.
Abadi de IKBY'nin Kerkük'ten
güçlerini çekmesini istedi.

08 Ekim 2017
12 Ekim 2017

11 Ekim 2017

- Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci
Kaid es-Sibsi'nin ülkede Kasım
2015'ten bu yana uygulanmakta
olan olağanüstü hali bir ay daha
uzatma kararı aldığı bildirildi.

- Irak Federal Mahkemesi'nin IKBY
referandumunu gerçekleştiren
Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı
ve üyeleri hakkında tutuklama
kararı çıkardığı bildirildi.

13 Ekim 2017

17 Ekim 2017

- Yemen'de Islah Partisi'nin
Aden'deki 10 üyesi, güvenlik
güçleri tarafından tutuklandı.

- Irak güçleri, başlattıkları
operasyonla, ülkenin kuzeyindeki
tartışmalı bölgelerin tamamında
kontrolü sağladı.
- IKBY Başkanı Barzani,
Peşmerge'nin Kerkük'ten
çekilmesinin sebebinin bazı
siyasilerin "tek taraflı" hareket etmesi
olduğunu belirtti.

16 Ekim 2017
- Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne
(KYB) bağlı Peşmergelerin,
Kerkük'ün güneyinden
çekilmesiyle birlikte, Irak ordusu
ve ona destek veren federal polis
güçleri, boşaltılan mevzilere
yerleşip, zırhlı araçlarla ana
caddelerde denetimi sağladı.
- Irak Ordusu, IKBY'nin kuzey
petrol şirketlerinin tamamını ve
tesislerini teslim etmeyi kabul
ettiklerini bildirdi.
- Irak güçlerinin, Kerkük
Havalimanı'nda kontrolü
sağladığı bildirildi.

- Suudi Arabistan'ın Cidde
kentinde bulunan Selam
Sarayı güvenlik kontrol
noktasına düzenlenen silahlı
saldırıda 2 güvenlik görevlisi
öldü.
- Filistin'in Ürdün sınırındaki
Ölü Deniz yakınında bir
araya gelen Filistinli ve İsrailli
binlerce kadın, İsrail-Filistin
sorunun çözümü için barış
yürüyüşü düzenledi.

18 Ekim 2017
- Kerkük'te Güvenliği Sağlama Operasyonu Komutanlığı, Kerkük'ün tamamında
güvenlik sağlandığını duyurdu.
- Filistin'in, İsrail'in kendileriyle yeniden barış görüşmesine başlamak için sunduğu
şartları kabul etmediği bildirildi.
- Irak askeri kaynakları, Peşmergenin 2014'teki sınırlarına kadar geri çekildiğini
duyurdu.
- Irak’ta İdari Yargı Mahkemesi, eski Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden
alınmasını onayladı.
- Batı Şeria'daki basın mensupları, İsrail'in Filistinli bazı medya kurumlarına baskın
düzenleyerek kapatmasını protesto etti.
- Irak Başbakanı Abadi, Kerkük kent merkezinde güvenliğin yerel polis ve anti terör
timleri tarafından sağlandığını söyledi.

28 Eylül 2017
- Irak Başbakanlık Ofisi,
Türkiye'nin ham petrol ihracatı
için Bağdat hükümetiyle
anlaştığını açıkladı.

29 Eylül 2017
- İran, gayrimeşru referandumun ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY)
yönelik petrol ürünü taşımacılığını yasakladı.
- Bağdat yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolündeki
havalimanlarında uçuşların durdurulması kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
-Irak Savuma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır
kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.

04 Ekim 2017
- Irak güçlerinin terör örgütü
IŞİD kontrolündeki Kerkük'e bağlı
Havice ilçe merkezine girdiği
bildirildi.
- Taliban militanlarının
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin
Çora ilçesindeki askeri karakola
saldırması sonucu 22 güvenlik
görevlisinin hayatını kaybettiği
bildirildi.

07 Ekim 2017
- Pakistan'ın güneybatısındaki
Belucistan eyaletinde dün
türbeye düzenlenen intihar
saldırısında 24 kişi hayatını
kaybetti.

30 Eylül 2017
- Irak'ta, Havice'yi IŞİD’den
kurtarma operasyonunun
ikinci aşamasının başlamasının
ardından son 24 saatte 3 bin
500 kişinin Kerkük'teki güvenli
bölgelere sığındığı bildirildi.

03 Ekim 2017
- IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru
referandumda oy kullanan
milletvekillerinin isimlerini Federal
Mahkeme'ye ileteceği bildirildi.
- İsrail askerleri, ülkenin
güneyindeki Necef (Negev)
Çölü'nde bulunan Filistinlilerin
yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri
119'uncu kez yıktı.
- Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal
Talabani Almanya'da hayatını
kaybetti.

20 Ekim 2017
- Lübnan Meclisi, 12 yıl aradan
sonra devletin ilk bütçesini
onayladı.
- Kerkük Erbil yolunda Irak güçleri
ile Peşmerge arasında çatışma
çıktı. Irak birlikleri, Kerkük'te
Peşmergenin elindeki son kasaba
olan Altunköprü'yü aldı.
-Afganistan'da bir günde iki camiye
intihar saldırıları düzenlendi.
Saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetti.

21 Ekim 2017
-Yemen'de hükümet güçleri
ile Husiler arasında çıkan
çatışmalarda ve düzenlenen hava
saldırılarında 26 kişi hayatını
kaybetti.

22 Ekim 2017
- IKBY'de muhalefetin başını
çeken Goran (Değişim) Hareketi,
IKBY Başkanı Barzani ve
Yardımcısı Resul’un istifa etmesi
gerektiğini belirtti.

02 Ekim 2017
- Suriye'nin başkenti Şam'ın
merkezindeki bir karakolun
önünde intihar saldırısı
düzenlendi. Saldırıda en az 17 kişi
hayatını kaybetti.

28 Ekim 2017
- Irak güçleri, Peşmerge'nin
denetimdeki 40 petrol
kuyusunda kontrolü sağladı.
-Irak güçlerinin, Enbar ilinde
El-Kaim ilçesinde En-Nezve, EnNehye, El-Imari, Et-Tazaliyye ve
Retace köylerinin yanı sıra El-Hur
Köprüsü, Kaim Tren İstasyonu,
vagon onarım fabrikası, Kaim
Elektrik Santrali, Ukaz Gaz Santrali
ile El-Meşari bölgesinde kontrolü
sağladığı belirtildi.

24 Ekim 2017

30 Ekim 2017

- IKBY Parlamentosu, 1 Kasım'daki
başkanlık ve milletvekili
seçimlerini 8 ay erteleme kararı
aldı.

- İsrail askerleri işgal altındaki Batı
Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına
aldı.

