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01 Ocak 2018  

- Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR), Suriye'de 
işkence, çatışma ve saldırılar nedeniyle 
yaşamını yitiren sivillere ilişkin raporunda, 
geçen yıl 2 bin 298'i çocuk, bin 536'sı kadın 10 
bin 204 sivilin öldüğü belirtildi. 

02 Ocak 2018  

- İran'da günlerdir devam eden protesto 
gösterilerinde 1'i polis 26 kişi yaşamını yitirdi. 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve İran'la 
olan sınır kapılarının kontrolünü merkezi 
yönetime teslim etme kararı aldı. Bunun 
üzerine İran, Irak ile olan sınır kapılarını açtı. 

- Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Musa 
Gazanfer Abadi, üçüncü günden sonra 
gösterilere katılan eylemcilerin daha ağır 
cezalara çarptırılacağını açıkladı 

- Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen 
Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin 
Abdulmaksut uğradığı silahlı saldırı sonucu 
hayatını kaybetti. Kerkük Polis Müdürlüğü 
Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil,  ''Irak 
Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu 
Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı 
saldırıda öldürüldü.'' dedi. 

- Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 
ülkenin tamamında Olağanüstü Hal (OHAL) 
uygulamasının uzatılması ile ilgili kararname 
yayınladı. Sisi, OHAL'i 3 ay daha uzattı. 

- Irak'ta geçen aralık ayında yaşanan şiddet 
olaylarından dolayı 69 kişinin hayatını 
kaybettiği bildirildi. 

03 Ocak 2018  

- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan 
açıklamada, AB'nin İran'da devam eden 
gösterileri ve artan şiddet olaylarını yakından 
takip ettiği belirtilerek, "AB için insan hakları, 

İran ile ilişkimizde daima ana bir konu 
olmuştur. Barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü 
her ülke için temel haklardır ve İran istisna 
değildir." ifadesi kullanıldı. 

- Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı 
açıklamada, "Trump'ın, Filistin yönetimi ve BM 
Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna işgal 
güçleriyle müzakerelere dönene kadar 
yardımları keseceği tehdidi, ucuz bir siyasi 
şantajdır." ifadelerini kullandı. 

04 Ocak 2018  

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 
Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçak seferlerinin 
yeniden başlatılmasına yönelik imzaladığı 
kararname yayımlandı. 

05 Ocak 2018  

- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Tunus 
arasında, BAE'nin ulusal havayolu şirketi 
Emirates Havayolları'na ait seferlerin 
durdurulmasına yol açan krizinin sona erdiği 
bildirildi. Tunus'ta, 22 Aralık 2017'de, yerel 
basında, Emirates Havayolları ile yolculuk 
edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı 
iddiaları yer almıştı. 

- Irak ile İngiltere arasında askeri ilişkilerin 
geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı 
imzalandı. Görüşmede ayrıca Irak ordusunun 
eğitimi, silahlandırılması, güvenlik ve istihbarat 
alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin 
artırılması yönünde karar alındı. 

- İran'da cuma namazı için toplanan binler, 
hükümete ve rejime karşı yapılan ekonomik 
kriz ve işsizliğin protesto edildiği eylemlere 
karşı, rejime destek için İmam Humeyni 
Musallası'nda bir araya geldi. 

- Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon 
Güçleri Komutanlığı, Yemen topraklarından 
atılan balistik füzenin sınırdaki Necran kenti 
yakınlarında imha edildiğini duyurdu. 



06 Ocak 2018  

- İran'da ekonomik taleplerle başlayan ve ülke 
geneline yayılan hükümet karşıtı protestolarda 
şu ana kadar 90 öğrencinin gözaltına alındığı 
belirtildi. 

07 Ocak 2018  

- Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Muceb, 
bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ve 
emirlerin elektrik ve su borçlarının devlet 
tarafından ödenmesini iptal eden Kraliyet 
Kararnamesinin yürürlükten kaldırılması için 
perşembe günü gösteri yapan 11 prensin 
gözaltına alındığını belirtti. 

- Mısır'da devrik lider Mübarek döneminin son 
başbakanı Ahmed Şefik, cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 

08 Ocak 2018  

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’daki 
protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Ruhani  “Sadece ekonomik gerekçelerle 
sokaklara döküldüklerini söylemek, İran 
halkına hakarettir" diyerek protestocuların 
aynı zamanda sosyal ve siyasal isteklerinin 
olduğunu da belirtti. 

- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 
Pakistan'a askeri operasyonlar karşılığında 
yapılacak olan 900 milyon dolarlık yardımın 
askıya aldığını duyurdu. 

09 Ocak 2018  

- Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Samad, 
El-Hudeyde'deki askeri saldırıların devam 
etmesi durumunda Kızıldeniz'deki uluslararası 
deniz taşımacılığını engelleme tehdidinde 
bulundu. 

10 Ocak 2018  

- Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lıları 
düzenli orduya çevirme yolunda ilk adımı attı. 

"Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim 
verilen 400 terörist örgüte katıldı. 

- Kerkük Valisi Rakan Sait'in yaptığı açıklamaya 
göre; IŞİD, Kerkük'te 2014-2017 yıllarında 116 
köyü yerle bir etti. 

- ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, 
ülkesinin Irak'taki asker sayısının azaldığını 
belirterek, burada kalanların da görevinin 
"savaşmak" olmadığını söyledi. Silliman, ayrıca 
"Kürt bölgesinin 'üniter Irak' yapısı içerisinde 
kalmasını destekliyoruz." dedi. 

11 Ocak 2018  

- Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Tunus'taki 
hayat pahalılığı protestolarına ve 
protestolarda yaşanan yağma ve şiddet 
olaylarının ardında "yolsuzluk şebekeleri ve 
Halkçı Cephenin kışkırtmalarının" olduğunu 
iddia etti. 

- İsrail ana muhalefet lideri İshak Herzog, işgal 
altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i 
Aksa'nın yönetiminde, Suudi Arabistan'ın da 
rol alması önerisinde bulundu. 

- Avrupa Birliği'nden, İsrail'in Yahudi yerleşim 
birimlerine ek konut inşa etme planının Filistin 
devletini tehlikeye sokacağı açıklandı. 

12 Ocak 2018  

- Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir 
savaş uçağının, kendi hava sahasını ihlal 
etmesi nedeniyle BMGK'ya şikayette bulundu. 

- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer 
anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım 
muafiyetini "son kez" uzattı. 

13 Ocak 2018  

- Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçler, 
Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile 
Beyt Sava, Misraba, Sakba, Arbin, Merc, Cisrin, 
Medyere ve Hammuriye beldelerine yoğun 



hava ve topçu saldırıları düzenledi. 5 sivil 
hayatını kaybetti. 

- Irak Türkmenleri, Mayıs ayında 
gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimlere, 
"Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı 
altında güç birliği yaparak katılma kararı aldı. 
Koalisyon tüm Türkmenleri temsil edecek. 

- Mısır'da "devletin iç ve dış güvenliğine zarar 
vermek" suçlamasıyla açılan yeni davalara 
olağanüstü "Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri"nde bakılacağı bildirildi. 

- Tunus'ta, geniş güvenlik önlemleri altında 
süren hayat pahalılığı protestolarında çok 
sayıda kişi gözaltına alındı. 

14 Ocak 2018  

- Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, "Zafer 
Koalisyonu" adlı seçim koalisyonunu açıkladı. 

- İsrail ordusunun, Gazze ile Mısır sınırında 
Hamas'a ait bir tüneli bombaladı. Saldırıda 
herhangi bir can kaybı olmadı. 

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, İran ile 
imzalanan nükleer anlaşmaya uyma ve tüm 
taraflara anlaşma çerçevesine riayet etme 
çağrısında bulundu. 

- Lübnan'ın Sayda kentinde Muhammed 
Hamdan'a ait araçta patlama oldu. Patlamada 
yaralanan Hamdan hastaneye kaldırıldı. 
Lübnan'daki Filistin El Fetih hareketinin lideri 
ise Muhammed Hamdan'ın İsrail'deki 
operasyonlara karıştığını söyledi. Fetih yetkilisi 
Mounir el-Maqda, "Olayda İsrail parmak izleri 
var." dedi. 

- ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun 
Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla 
(PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik 
Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi 
bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını 
açıkladı. 

- Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh 
Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap 
Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 
alıkonulduğu iddia edildi. Birleşik Arap 
Emirlikleri bu iddiaları yalanlarken, Doha 
"konunun yakından izlendiği"ni belirtti. 

- Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin 
Merkez Konseyi'nin "Kudüs, Filistin'in ebedi 
başkenti" temasıyla düzenlenen 28. dönem 
çalışma toplantısı başladı. İşgal altındaki Batı 
Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan 
toplantıya, Filistin Merkez Konseyinin 110 asil 
üyesinden 90’ı ve 350 dolayında Filistinli yetkili 
katıldı. 

15 Ocak 2018  

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 
İsrail'in, Oslo Barış Anlaşması'nı 
"sonlandırdığını" belirterek, anlaşmanın tekrar 
gözden geçirilmesini istedi. 

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tayaran 
Meydanı'nda peş peşe düzenlenen iki intihar 
saldırısında 38 kişi hayatını kaybetti, 105 kişi 
yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz 
üstlenen olmadı ancak IŞİD ülkede bu tarz 
birçok saldırı düzenlemişti. 

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin 
kuzeyinde terör örgütü PYD kontrolünde bir 
bölge oluşturulmasının, Suriye'yi bölünmeye 
götüreceği uyarısında bulundu. 

- Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan 
Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda Ulusal 
Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı 
"Caydırıcı Güç" adlı birim ile Ulusal Kurtuluş 
Hükümeti'ne bağlı silahlı gruplar arasında 
çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmalarda 20 kişi 
hayatını kaybetti 

- Birleşik Arap Emirlikleri, kendilerine ait sivil 
bir uçağın, Katar savaş uçakları tarafından taciz 
edildiğini iddia etti. Katar durumu yalanladı. 

16 Ocak 2018  



- Filistin Merkez Konseyi, İsrail tarafından 
Filistin devleti tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma 
konusunun askıya alınmasını istedi. 

- Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin 
Hoca Sebzpoş ilçesinde Taliban militanlarının 
düzenlediği havan saldırısında 5 sivil yaşamını 
yitirdi, 45 sivil yaralandı. 

- Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup 
Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki İdlib 
gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan Han 
Şeyhun, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile El 
Gedfe, El Tuh, Tuka ve Tıbbeş köylerine hava 
saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 sivil hayatını 
kaybetti, 9 kişi yaralandı. 

- Suriyeli Muhaliflerin Başmüzakerecisi Nasr 
Hariri, ABD'nin sınır gücü planına tepki 
göstererek, bu durumun Suriye'de 
parçalanmanın kapılarını açacağını söyledi. 

- Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de, ulusal 
para biriminin değer kaybetmesi ve hayat 
pahalılığı nedeniyle gösteri düzenlendi. 

- Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan 
kentine attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan 
öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava 
savunma sistemleri tarafından imha edildi. 

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e verilecek 125 
milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık 
bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" 
askıya aldığını açıkladı. 

18 Ocak 2018  

- Pentagon, Suriye'de PYD/PKK'ya kurdurmayı 
planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni 
bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız 
gücü" olmadığını iddia etti. 

- ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı 
açıklamada Suriye'nin Türkiye sınırında bir 
sınır gücü kurma niyetinde olmadıklarını 
söyledi. 

- Hollanda, ABD'nin Filistin'e yapacağı 
yardımda kısıtlamaya gitmesi kararının 
ardından, UNRWA'ya 13 milyon avro yardımda 
bulunacağını açıkladı. 

19 Ocak 2018  

- İsrail hükümeti, Muhammed el-Cevavde ile 
Beşşar el-Hamarine'nin Temmuz 2017'de 
İsrail'in Amman Büyükelçiliğinde, hakim Raid 
Ziayter'in de Mart 2014'te Batı Şeria-Ürdün 
sınırında İsrail askerlerince öldürülmesinden 
ötürü özür diledi. 

- Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ve 
Çobanbey'de görev yapan ÖSO birlikleri, Hatay 
sınır hattına sevk edildi. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet 
Başkanı Putin ile görüşmeleri neticesinde, 
Doğu Guta'da bulunan 700 hasta ve yaralı, 
Şam'daki hastanelerde tedavi altına alındı. 

- Terör örgütü PYD/YPG'nin Afrin'den, Fırat 
Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede 
bulunan Bab ilçesine yönelik saldırılarında 1 
çocuk öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. 

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 
Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olacağını 
açıkladı. 

20 Ocak 2018  

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü 
PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı 
Harekatı" adıyla harekata başladı. TSK, 
belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini 
vurdu. 

- Bayırbucak Türkmenleri Türkiye'nin Afrin 
operasyonuna destek verdiklerini açıklayarak, 
"Türkiye'nin yanındayız" dediler. 

- Rusya Savunma Bakanlığı, Pentagon'un 
Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern 
silahlar temin ederek, provokatif adımlar 
attığını söyledi. 



21 Ocak 2018  

- Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü 
PYD/YPG'ye yönelik başlattığı askeri harekatın 
ardından Beşşar Esed rejimi, Halep 
merkezindeki örgüt unsurlarının Afrin’e 
yardım göndermesinin önünü açtı. 

- BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, 
ABD'nin Filistin'e yönelik yardım kısıtlamaları 
nedeniyle, “İnsanlık onuruna paha biçilemez” 
adında küresel bir kampanya başlattı. 

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otele 
düzenlenen terör saldırısında 5 sivil hayatını 
kaybetti, 6 sivil yaralandı. 4 teröristten 3'ü ölü 
ele geçirildi. 

- Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki 
Belh vilayetinde terör saldırısı gerçekleştirdi. 
Saldırıda 17 korucu ve 1 polis hayatını 
kaybetti. 

- Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Hikmet Hacıyev, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı 
Harekatı'na ilişkin "Harekat, Türkiye'nin sınır 
güvenliğinin teminini, terör tehlikesini ortadan 
kaldırmayı ve bölgede yaşayan sivilleri terör 
tehditlerinden korumayı amaçlıyor." dedi. 

22 Ocak 2018 

- ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin'e 
yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Türkiye, 
hava saldırısı yapmadan önce bizi uyardı.” 
dedi. 

- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme 
Komitesi Üyesi Salih Rafet, Mısır ve Ürdün 
başta olmak üzere, tüm Arap ülkelerine Kudüs 
kararı dolayısıyla ABD ile ilişkilerini kesme 
çağrısı yaptı. 

- İran, Suriye’nin Afrin kentindeki gelişmeleri 
yakından ve tedirginlikle takip ettiklerini 
söyleyerek Türkiye'nin, başlattığı Zeytin Dalı 
Harekatı'nı sonlandırmasını istedi. 

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Afrin'deki 
durumla ilgili açıklamasında, "ABD'nin 
Suriye'deki eylemleri ya provokasyon ya da 
mevcut durumu anlayamamaktır" dedi. 

- Terör örgütü PYD/YPG, Afrin’deki IŞİD’li 
esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları 
şartıyla serbest bıraktı. 

- Suriye'de rejim, ablukadaki Doğu Guta'nın 
Duma ilçesinde bir sivil yerleşim yerine klor 
gazıyla saldırı düzenledi. Saldırıdan 21 sivil 
etkilendi. 

- Yemen'de Husilerin ülkenin güneybatısındaki 
Taiz kentine düzenlediği roket saldırı 
düzenledi. İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 
onlarca kişinin yaralandı. 

- Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli yabancı 
gruplar, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib 
gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki Ebu 
Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi. 

- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail 
meclisinde (Knesset) Genel Kurul’a hitaben 
yaptığı konuşmada, "Yönetimimiz, gelecek 
haftalarda ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşımak için çalışmalarına başlayacak. 
Büyükelçilik 2019 yılı bitmeden önce Kudüs’e 
taşınmış olacak." dedi. 

- Rusya ve İran ile mutabık kalındı Rusya'nın 
Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal 
Diyalog Kongresi'ne terör örgütü davet 
edilmeyeceği bildirildi. Kongreye bin 500 ile 
bin 600 arasında davetlinin katılması 
beklendiği ifade edildi. 

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi'de 
düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog 
Kongresi'nin herkesin beklediği sonuçları 
getirebileceğini söyledi. 

23 Ocak 2018  

- Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir 
Yağcılar, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı 



Harekatı'nın barışın habercisi olduğunu 
söyleyerek destek verdi. 

- Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-
Hatır, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı 
Harekatının Suriye'nin toprak bütünlüğünün 
korunması amacıyla başlatıldığını söyledi. 

- Fransa yönetimi, Suriye'de kimyasal silah ve 
gaz üretiminde rolü olduğu gerekçesiyle 25 
tüzel kişi ve yöneticisinin mal varlıklarının 
dondurulduğunu açıkladı. 

- İsrail polisi, 1948 Filistin İslami Hareketi 
Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib'i Kefi 
Kanna beldesindeki evinde bir sebep 
göstermeden gözaltına aldı. 

- Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü 
PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılan ilk köy olan 
Şenkal'e siviller dönmeye başladı. 

- TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı 
Harekatı'na destek gösteren Hollanda Dışişleri 
Bakanı Ziljstra, "Türkiye'nin kendini savunması 
için yeterli işaretler var" dedi. 

24 Ocak 2018  

- Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde bir 
caminin önünde bombalı araçlarla 
gerçekleştirilen iki saldırıda 27 kişi hayatını 
kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Saldırıların 
sorumluluğunu üstlenen olmadı. 

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
Rusya'nın talebi üzerine Suriye'de kimyasal 
silah kullanımını görüşmek için toplandı. 
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi 
Vassily Nebenzia konseyde yaptığı konuşmada, 
ABD'nin Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah 
kullanımı soruşturmasına karşı çıktığı 
yönündeki suçlamaları reddetti. 

- İsrail ordusunun, arananları yakalamak için 
işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iş 
yerindeki güvenlik kameralarının hafıza 

kartlarına el koymasının ardından sosyal 
medya üzerinden söz konusu kameraların 
devre dışı bırakılma kampanyası başlatıldı. 

- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 
uluslararası sivil toplum örgütü Save the 
Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisini hedef 
alan intihar saldırısında 12 kişi yaralandı. 

- İran İçişleri Bakanlığı, resmi internet 
sitesinden yaptığı açıklamada, ülkedeki 
gösterilerin nedenlerini açıkladı. İran'da geçen 
ay meydana gelen sokak gösterilerinin 
temelinde halkın ülkedeki kurum ve 
kuruluşlara yönelik güven kaybının olduğu 
belirtildi. 

- Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'ya 
29 Aralık'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 
53'ü çocuk, 216 sivil hayatını kaybetti. 

- Terör örgütü PYD/PKK, batıda Afrin'den 
doğuda Tel Ebyad ve Haseke'den yayılarak 
işgal ettiği topraklarda yüz binlerce Arap ve 
Türkmeni yerinden etti. Örgüt, kuzey 
Suriye'nin nüfus yapısını alt üst ederek 
bölgeye kalıcı olarak yerleşmeyi hedefledi. 

25 Ocak 2018  

- Suriyeli muhalifler, Lazkiye ilinin kuzeyindeki 
Türkmen Dağı'nda, Beşşar Esed rejiminin 
kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı 
operasyonu tamamladı. Operasyonda 20 rejim 
askeri öldü, 19'u yaralandı. 

- Katar'ın Moskova Büyükelçisi Fahad bin 
Muhammed Al-Attiyah S-400 füze sistemi 
alımı için Rusya ile temas halinde olduklarını 
belirtti.  

- Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 
Suriye'deki gelişmelerle ilgili Fransa ile birlikte 
Türkiye'nin güvenlik çıkarlarının dikkate 
alınmasından yana olacaklarını açıkladı. 

26 Ocak 2018  



- Filistin yönetimi, Kudüs'ün olmayacağı 
muhtemel bir Filistin-İsrail barış görüşmeleri 
masasında ABD'nin de olmayacağını açıkladı. 

- Trump, Filistin yönetimini barış masasına 
oturmazlarsa mali yardımları kesmekle tehdit 
etti. 

27 Ocak 2018  

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü 
araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 96 kişi 
hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı. 

- Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere 
Yüksek Komitesi başkanı Nasır Hariri, Soçi'de 
düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne 
katılmayacaklarını açıkladı. 

- Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil, Filistin 
ulusal uzlaşı anlaşmasının uygulanması 
konusunda çağrıda bulundu. 

- Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla 
gözaltına alınan prenslerden El-Velid bin 
Talal'ın serbest bırakıldığı bildirildi. 

28 Ocak 2018  

- Suriye Halep ili kuzeyindeki Mare ilçesinde 
PYD/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi Özgür 
Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından engellendi. 

- İran'ın batı bölgesinde terör örgütü IŞİD üyesi 
olduğu iddia edilen silahlı grupla devrim 
muhafızları arasında çıkan çatışmada 3 devrim 
muhafızının öldüğü bildirildi. 

- İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'ya göre, 
ülkedeki Hicri şemsi takvim dolayısıyla 21 
Mart'ta uygulanmasına başlanacak olan 1397 
yılı bütçesiyle ilgili tasarı, İran Meclisi'nde 83'e 
karşı 120 oyla reddedildi. 

29 Ocak 2018  

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de 5 silahlı 
saldırgan kentin batısındaki 111. ulusal askeri 

birliğine girmeye çalıştı. Çıkan çatışmada 11 
asker öldü, 16 asker yaralandı. 

- ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob 
Manning, "Afrin'de sivil kayıpların olduğuna 
dair bir bilgimiz yok. Türkiye ile birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

- ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD 
temsilcilerinin Soçi'de düzenlenecek Suriye 
Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak 
katılmayacaklarını açıkladı. 

30 Ocak 2018  

- Irak'taki merkezi yönetim, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi'ndeki (IKBY) bankalara yaptırım 
kararını meclis oylamasıyla kaldırdı. 

- Yemen'in Aden kentinde ayrılıkçı Güney 
Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne 
bağlı silahlı milislerle hükümet güçleri 
arasındaki çatışmalarda 36 kişi hayatını 
kaybetti. 

- Yemen'in Şebve vilayetinde bomba yüklü 
araçla düzenlenen intihar saldırısında 15 asker 
hayatını kaybetti. 

- Suudi Arabistan'da yolsuzluk nedeniyle 
gözaltına alınan 381 kişiden 325'i, devlet 
hazinesine 106 milyar dolar iade etmeleriyle 
serbest bırakıldı. 

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin halkına 
yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan 
dağıttı. Bildiride, bölgede bulunan terör 
örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, "Afrin 
Afrinlilerindir" mesajı verildi. 

- Suriye krizine siyasi çözüm çabaları tartışıldığı 
Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan bildirgede, 
"Suriye egemenlik haklarına ve toprak 
bütünlüğüne saygı duyulmalı. Suriye halkı 
kendi geleceğine ve siyasi yapısına seçimle 
karar vermeli. Suriye vatandaşlarının tümü 
eşitlik, din ve etnisite gözetilmeksizin 
korunmalı. Terörizm ve mezhepçiliğin her şekli 



ile mücadele edilmeli. Kadınlar eşit haklara 
sahip olmalı, temsilde en az yüzde 30 kadın 
kotası konulmalı. Mültecilerin güvenliği 
sağlanarak, evlerine ve yurtlarına gönüllü 
şekilde dönmesi sağlanmalı. Rejim hükümeti 
ve muhalefetin, anayasa komitesi 
oluşturmasına karar verildi." denildi.   

- Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi 
tarafından düzenlenen hava saldırısında 15 kişi 
hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. 

31 Ocak 2018  

- Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı 
Musa Mustafa Musa yarışacak. Mısır Milli 
Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı 
Abdulfettah es-Sisi'nin 549 milletvekilinin 
desteğini aldığını, 161 bin 707 seçmenin de 
imzasını topladığını açıkladı. İkinci aday 
Musa'nın ise 20 milletvekilinin desteğini alarak 
aday olmaya hak kazandı. 

- FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, ABD'nin 
uluslararası hukuka aykırı Kudüs kararına karşı 
Uluslararası Adalet Divanı'na başvuracaklarını 
söyledi. 

- Irak Merkezi Yönetimi, IKBY'deki Sağlık ve 
Eğitim Bakanlığı memurlarının maaşlarını 
Erbil'e gönderdi. 

- ABD yönetimi, eski Gazze'deki Filistin 
Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro 
Başkanı İsmail Haniye'yi "küresel terör" 
listesine aldığını açıkladı. 

- Türk Silahları Kuvvetleri ve Özgür Suriye 
Ordusu birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda 
Afrin'in kuzeydoğusundaki Eyn Batman Dağı'nı 
PYD/PKK'dan arındırdı. 




