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01 Aralık 2018  

‐ İran'da doğrudan İsrail'e bağlı oldukları  iddia 

edilen  Evanjelist  akıma  yönelik  operasyonda 

çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

03 Aralık 2018  

‐ Katar, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler 

Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını açıkladı. 

04 Aralık 2018  

‐  Yemen'de  BM  tarafından  desteklenen  esir 

takası  anlaşmasının,  Husilerin  ardından  Suudi 

Arabistan  öncülüğündeki  koalisyon  güçleri  ile 

Yemen hükümeti tarafından da imzalandı. 

‐  Ürdün  hükümeti,  geçici  pasaport  taşıyan 

Gazzelilerin  gayrimenkul  ve  araç  sahibi 

olmalarına  izin  verme  kararı  aldı.  Geçici 

pasaporta  sahip,  mukim  olan  ve  vatandaşlık 

hakkına  sahip  bulunmayan  Gazzeli  aile 

reislerinin  mülk  edinme  hakkından 

faydalanabilecekleri belirtildi. 

‐  Irak'ta  hükümeti  kurmakla  görevlendirilen 

Adil  Abdulmehdi'nin  ekim  ayında  meclisten 

geçen yeni kabinesinde 14 bakan yemin ederek 

görevlerine  başlarken  8  kritik  koltuk,  siyasi 

gruplar  arasındaki  anlaşmazlıklar  nedeniyle 

hâlâ  sahiplerini  bulamadı.  Özellikle  içişleri  ve 

savunma  bakanlıklarına  getirilecek  isimler 

konusunda  siyasi  gruplarla  anlaşmaya 

varamadı. 

05 Aralık 2018 

‐  Irak'ın  Basra  kentinde  kamu  hizmeti 

yoksunluğu ve işsizlik nedeniyle düzenlenen ve 

"sarı  yelek"  giyen  bir  grubun  da  katıldığı 

gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi  yaralandı.  Irak 

hükümetine  Basra  halkının  taleplerini  yerine 

getirmesi  çağrısında  bulunan  Hamadani, 

"Gösteriler tamamen barışçıl ve hiçbir parti ya 

da  tarafın  yönlendirmesiyle  yapılmıyor. 

Taleplerimiz  ise  sadece  temel  hizmetlerden 

oluşuyor. Basra, ülkenin en zengin petrol kenti 

ama temel hizmetlerden yoksun." dedi. 

‐ ABD, Irak'ın Erbil vilayetinde daha önce Baas 

Rejimi'ni yıkmak ve sonra da IŞİD operasyonları 

için  kullandığı  "Harir  Askeri  Hava  Üssü"nü 

genişletiyor. Hava üssünün  yer  aldığı  Harir  ve 

Basırma  kasabasıyla  civardaki  köy 

sakinlerinden alınan bilgilere göre, terör örgütü 

IŞİD  ile  mücadele  gerekçesiyle  2015'ten  bu 

yana  burayı  kullanan  ABD,  üssü  genişletme 

planı  çerçevesinde  yüzlerce  dönüm  arazinin 

etrafına tel örgü çektirdi. 

‐  Hamas  Siyasi  Büro  Üyesi  Halil  el‐Hayye, 

Mısır'ın  Filistin  uzlaşısı  için  sunduğu  taslağı 

kabul ettiklerini açıkladı. 

06 Aralık 2018  

‐  Lübnan'ın  başkenti  Beyrut'ta  Filistin 

Parlamentosunda  Hamas  Grup  Başkanı 

Mahmud  Zahhar'la  görüşen  Lübnan'da 

İlerlemeci  Sosyalist  Parti  Genel  Başkanı  Dürzi 

lider  Velid  Canbolat,  görüşmenin  ardından 

yaptığı açıklamada İsrail'deki Dürzilere intifada 

çağrısı  yaptı.  İsrail'deki  Dürzilerin  intifada 

yapmalarını  ümit  ettiğini  ve  bir  kısmının  da 

bunu yaptığını belirten Canbolat, ancak Filistin 

halkına ve Gazzelilere karşı çalışanlar olduğunu 

dile getirdi. 

‐  İran  devlet  televizyonu,  ülkenin 

güneydoğusundaki  Çabahar  kentindeki 

bombalı saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü, 27 

kişinin  de  yaralandığını  açıkladı.  Çabahar 

Kaymakam  Vekili  Rehmeld  Bameri  "Emniyet 

müdürlüğüne  girmek  isteyen  bomba  yüklü 

kamyonetteki  terörist,  güvenlik  güçlerinin 

müdahalesiyle  karşılaşınca  binanın  girişinde 

kendisini  patlattı."  dedi.  İran medyasında  yer 

alan  haberlerde,  saldırının  "Ensaru'l  Furkan" 

adlı  örgüt  tarafından  üstlenildiği  iddia  edildi. 

Ensaru'l  Furkan  örgütü,  Sistan  ve  Beluçistan 

eyaletinde  zaman  zaman  İranlı  güvenlik 

güçlerine karşı saldırılar düzenliyor. 

‐  Mısır’da  darbe  ile  görevinden  uzaklaştırılan 

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde 

adalet  bakanlığı  yapan  Ahmed  Süleyman, 

gözaltına alındı. 

07 Aralık 2018  



‐  Libya  Yüksek  Seçim  Kurulu,  ülkede  daimi 

anayasa  için  2019'un  ilk  ayında  referandum 

yapılacağını açıkladı. 

‐Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

(TİKA),  Kerkük'te  yanan Osmanlı  döneminden 

kalma  tarihi  Kayseri  Çarşısı'nın  onarımına 

başladı. 

08 Aralık 2018 

‐  İsveç'teki  Yemen  müzakerelerine  katılan 

Yemen  hükümeti  ve  Husiler  arasında  esir  ve 

tutuklu  listelerinin  değişimi  için  komitelerin 

kurulacağı belirtildi. 

‐ Katarlı bir yetkili, Katar'ın Suudi Arabistan'da 

düzenlenecek  Körfez  İşbirliği  Konseyi  (KİK) 

Zirvesi'nde  devlet  bakanı  düzeyinde  temsil 

edileceğini kaydetti. 

09 Aralık 2018  

‐ İran Meclisi Meşhed Milletvekili Cevad Kerim 

Kuddusi,  milletvekillerinin  yarısının  rejimin 

yıkılması  için  çaba  gösterdiklerini  iddia  etti. 

Kuddusi,  "Meclisin  yüzde  50'si  rejimin 

yıkılmasının  peşinde.  2009  yılındaki  fitne 

hareketinde  de  hedef  rejimin  yıkılmasıydı. 

Bugün  Meclisin  yüzde  50'si  perde  arkasında 

fitne hareketine önderlik yapanları destekliyor" 

ifadelerini kullandı. 

10 Aralık 2018  

‐  Irak'ın  Kerkük  kentinin  güneyinde  güvenlik 

güçleri  tarafından  başlatılan  eş  zamanlı  iki 

operasyonda  kente  sızarak  terör  eylemi 

hazırlığı içinde olan 12 IŞİD militanı tutuklandı. 

‐  Riyad'da  düzenlenen  39.  KİK  Zirvesi  kapanış 

bildirgesi  yayımlandı.  72  maddelik  kapanış 

bildirgesinde en dikkati çeken konular arasında 

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan 

yönetiminin  takındığı  tavır  ve  olayın 

aydınlatılması  için  yerine  getirdiği  icraat  ve 

çalışmaların  KİK  tarafından  desteklendiği 

ifadeleri  yer  aldı.  Bildirgede,  bu  suça 

karışanların cezalandırılması ve adaletin yerine 

getirilmesinde  Kral  Selman  bin  Abdulaziz'in 

liderliğinde  Suudi  Arabistan  Krallığı'nın 

hukukun  üstünlüğü  ve  adalet  kurallarının 

yerleşmesi  için  tüm  hukuki  icraatı  yerine 

getirmeye  bağlı  kalınacağı  belirtildi.  Öte 

yandan Katar ablukasına dair herhangi bir ifade 

kullanılmazken, Kuveyt'in üye ülkeler arasında 

bozulan ilişkilerin yeniden sağlanması yönünde 

göstermiş olduğu çabadan övgüyle söz edildi. 

‐  Mardin‐Midyat‐Enhil  (Yemişli)  Köyü 

Kalkındırma  ve  Uzlaştırma  Derneği  Onursal 

Başkanı Gabriel Kurt, terör örgütü YPG/PKK'nın 

Suriye'nin Kamışlı ve Haseke  ilçesinde Süryani 

ve  Asurilere  karşı  zulüm  ve  baskı  yaptığını 

belirtti. 

‐  Terör  örgütü  YPG/PKK,  Deyrizor'da  ele 

geçirdiği terör örgütü IŞİD’in elebaşını 100 bin 

dolar karşılığında serbest bıraktı. 

11 Aralık 2018  

‐ İsrail, Filistin Sağlık Bakanlığı’na, Dünya Sağlık 

Örgütü  (WHO)  sertifikası  bulunmayan  ve 

sadece  belirlediği  ülkelerden  çocuk  aşısı  satın 

alabilme  kısıtlaması  getirdi.  Filistin  Sağlık 

Bakanlığı  Müsteşarı  Esat  Remlavi,  İsrail'in 

Filistin  Sağlık  Bakanlığı’na  sadece  10  ülkeden 

aşı ithal edebilme kısıtlaması getirdiğini belirtti. 

Remlavi,  söz  konusu  10  ülke  ile  ilgili  bilgi 

vermezken,  “Bu  10  ülke,  aşıları  sadece  yerel 

kullanım  için üretiyor  ve  yurt dışına  satmıyor. 

Dolayısıyla  WHO’dan  herhangi  bir  sertifikaya 

sahip değil.” dedi. 

12 Aralık 2018  

‐  ABD  öncülüğündeki  koalisyon  güçlerinin, 

Suriye'nin  doğusundaki  Deyrizor'un  doğu 

kırsalındaki Keşme bölgesine düzenlediği hava 

saldırısında aynı aileden 15 sivil yaşamını yitirdi. 

‐  ABD'nin  BM  Daimi  Temsilcisi  Nikki  Haley, 

Kaşıkçı  cinayetinin  sorumlusunun  Suudi 

yönetimi  ve  yönetimin  başı  Muhammed  bin 

Selman  olduğunu  açıkladı.  "Cezasız 

kalmamalılar." dedi. 

13 Aralık 2018  

‐  İsrail  Başbakanı  Netanyahu'nun  Uluslararası 

Basın Sözcüsü Keyes, ABD Senatosuna  seçilen 

Julia  Salazar'a  cinsel  istismar  uyguladığı 

suçlamalarının ardından görevinden istifa etti. 



‐  Suriye'nin  kuzeydoğusunu  işgal  eden  terör 

örgütü  YPG/PKK,  Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın 

Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı vermesinin 

ardından Beşşar Esed rejiminden yardım talep 

etti. 

‐  İsrail  Kültür  ve  Spor  Bakanı  Miri  Regev, 

"Yılanın başını ezer ve Hamas liderlerini hedef 

alırsak  terör  örgütü  oyunun  kurallarının 

değiştiğini görecektir" dedi. 

‐  ABD'de  Senato  ve  Temsilciler  Meclisi'nde, 

Yemen  konusu,  Suudi  Arabistan'a  askeri 

desteğin  kesilmesi  ve  Arakanlı  Müslümanlara 

saldırılarla ilgili yasa tasarıları kabul edildi. 

14 Aralık 2018  

‐ Ürdün'de tartışmalı vergi yasasını ve hükümeti 

protesto  eden  göstericiler  ile  güvenlik  güçleri 

arasında çıkan arbedede 5 polis yaralandı. 

‐  İsrail  ordusu,  işgal  altındaki  Batı  Şeria'da 

Filistin meclisinden 2 milletvekili ile bir Hamas 

yöneticisini  gözaltına  aldı.  İsrail  askerleri 

Filistinli  Milletvekili  Yasir  Mansur  ile  Hamas 

yöneticilerinden  Mustafa  eş‐Şennar'ın  Batı 

Şeria'nın  Nablus  kentindeki  evlerine  baskın 

düzenleyerek arama yaptı. Ardından Mansur ve 

Şennar gözaltına alındı. 

‐ İsrail'de sarı yelekli bir grup, başkent Tel Aviv 

sokaklarında hayat pahalılığını protesto etti. Bir 

müddet  sonra  protestocuların  önünü  keserek 

yürüyüşü  sonlandırmalarını  isteyen  polis  ile 

grup  arasında  kısa  süreli  arbede  yaşandı. 

Polisten  yapılan  yazılı  açıklamada,  "Polise 

saldırdığı  ve  yolu  trafiğe  kapattıkları" 

gerekçesiyle  10  protestocunun  gözaltına 

alındığı kaydedildi. 

‐  Irak'ta  terör  örgütü  IŞİD’in  zulmünden 

Suriye'ye  kaçan  400  Iraklı,  Türkiye'nin  insani 

diplomasi  çalışmalarıyla  ülkelerine  dönmek 

üzere yola çıktı. 

15 Aralık 2018  

‐  Ürdün  ile  Suriye  arasındaki  sınır  kapısının 

açılmasından bu yana 5 bin 703 Suriyeli mülteci 

ülkesine döndü. 

‐ Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı 

bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu mevzilerine 

ateş  açtı.  Terör  örgütü  YPG/PKK,  Türkiye 

sınırına  19  kilometre  uzaklıkta  yer  alan Halep 

iline bağlı Mare ilçesini ağır silahlarla hedef aldı. 

Teröristlerin  Mare  ilçesi  çevresinde  yer  alan 

Harbil,  İmhuş  ve  Şeyh  İsa  bölgelerinden 

başlatarak  zaman  zaman  sivil  yerleşimleri  de 

vurduğu  saldırıya  ÖSO  güçleri  karşılık  verdi. 

Taraflar  arasındaki  çatışma  3  saat  sürerken 

ÖSO  unsurlarından  ölen  ya  da  yaralanan 

olmadı. 

16 Aralık 2018  

‐ Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 

ve  Arap  Birliği,  Avustralya  hükümetinin 

Kudüs'ün  batısını  İsrail'in  başkenti  olarak 

tanıma kararını reddettiklerini açıkladı. 

‐  Tunus  Başbakanı  Yusuf  eş‐Şahid,  Suudi 

Arabistan'ın,  ülkesine  830  milyon  dolar 

değerinde  yatırım  ve  mali  yardım  taahhüt 

ettiğini açıkladı. 

‐  Terör  Örgütü  YPG/PKK  Afrin'de  pazar 

yerindeki sivillere bombalı araçla saldırdı. En az 

9 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda, 20'den fazla 

sivil de yaralandı. 

‐  ABD'nin,  Suriye'de  terör  örgütü 

YPG/PKK'lıların  yerine  Irak  Kürt  Bölgesel 

Yönetimi'nde  (IKBY)  eğitim  alan  Suriyeli 

Peşmergeleri  konuşlandırmayı  planladığı  iddia 

edildi. 

‐  ABD  öncülüğündeki  koalisyon  güçlerinin 

Suriye'nin  Deyrizor  ilindeki  bir  camiye 

düzenlediği  hava  saldırısında  17  sivil  hayatını 

kaybetti. 

‐  Hamas  Siyasi  Büro  Başkanı  İsmail  Heniyye, 

Hamas'ın  31.  kuruluş  yıl  dönümü  dolayısıyla 

Gazze'de  düzenlenen  etkinlikte  yaptığı 

konuşmada, Mahmud Abbas'la Filistinli gruplar 

arasında geniş kapsamlı görüşmelere hazırlık ve 

gelecek dönemdeki ulusal çalışma gündemleri 

üzerinde  anlaşma  sağlamak  için  herhangi  bir 

mekanda görüşmeye hazır olduğunu söyledi. 

17 Aralık 2018  



‐  Suriye'de  2011  yılında  başlayan  iç  savaşın 

yarattığı  otorite  boşluğu,  Kandil'deki  varlığı 

tehdit altına giren PKK için bir fırsat oldu. PKK, 

uzantısı  YPG  ile  Suriye'nin  kuzeyindeki  etki 

alanını  genişletti.  Yaklaşık  1  milyon  Arap, 

Türkmen ve Kürt göçe zorlandı. 

‐  Afganistan'ın  Logar  vilayetinde  yol  kenarına 

yerleştirilen  bombanın  sivilleri  taşıyan  bir 

aracın geçişi  sırasında patlaması  sonucu 6 kişi 

hayatını kaybetti. 

18 Aralık 2018  

‐  Suriye  Özel  Temsilcisi  Jeffrey,  "Suriye'de 

ortağımız  olan  Suriye  Demokratik  Güçlerinin 

büyük  kısmı  PKK  ile  bağları  olan  PYD'nin 

kontrolünde."  dedi.  ABD  ile  örgüt  arasındaki 

ilişkinin  "daimi"  olmadığını  savunan  ABD'nin 

Suriye  Özel  Temsilcisi  James  Jeffrey, 

YPG/PKK'nın,  Suriye  siyasal  oluşumunun  bir 

parçası olması gerektiğini ileri sürdü. 

‐ Yemen'in Hudeyde kentinde çatışan taraflar, 

bugün  yürürlüğe  giren  ateşkes  anlaşmasına 

bağlı kalacaklarını duyurdu. 

‐  Afganistan'da  17  yıldır  süren  savaşı  sona 

erdirmek  amacıyla  Taliban  örgütü 

temsilcileriyle Amerikalı yetkililer Birleşik Arap 

Emirlikleri'nde  görüştü.  Taliban  Sözcüsü 

Zabihullah  Mücahit  tarafından  yapılan  yazılı 

açıklamada,  Taliban  temsilcileriyle  Amerikalı 

yetkililer  arasında  dün  yapılan  görüşmelere 

Suudi  Arabistan,  Pakistan  ve  Birleşik  Arap 

Emirlikleri'nden (BAE) temsilcilerin de katıldığı 

belirtildi.  Açıklamada,  görüşmelerde  ABD'nin 

Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede barışın tesis 

edilmesinin  ele  alındığı  kaydedildi. 

Görüşmelerin devam edeceği bildirildi. 

‐  Türkiye,  Rusya  ve  İran  dışişleri  bakanları, 

Suriye  krizine  siyasi  çözüm  bulma  çabaları 

çerçevesinde  Anayasa  Komitesi  konusunu  ele 

almak  üzere  bir  araya  geldi.  Dışişleri  Bakanı 

Mevlüt  Çavuşoğlu,  Rus  mevkidaşı  Sergey 

Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş 

Milletler  (BM)  Cenevre  ofisinde  TSİ  13.20'de 

buluştu. 

19 Aralık 2018  

‐  Suudi  Arabistan  Maliye  Bakanı  Muhammed 

Abdullah  el‐Cedan,  yolsuzlukla  mücadele 

soruşturmaları  kapsamında  yapılan  göz 

altılardan  100  milyar  dolar  kazanım 

sağlandığını açıkladı. 

‐  Suriye  Bağımsız  Kürt  Rabıtası  Başkanı 

Abdulaziz  Temmo,  "Terör  örgütü  YPG/PKK'yı 

kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar 

alırsa, biz bu müdahaleleri destekliyoruz" dedi. 

‐  İran,  ekonomik  baskılar  nedeniyle  2019  yılı 

bütçesinde kısıtlamaya gitti. Ekonomik sorunlar 

nedeniyle hem hükümet hem de hükümet dışı 

kurumlar olarak bazı kısıtlamalarla karşı karşıya 

kalındığını  aktaran  Vaizi,  "Şu  aşamada 

baskıların artması nedeniyle bütçede bir miktar 

kısıtlamaya gitmemiz gerekiyor." dedi. 

20 Aralık 2018  

‐  Libya  Ulusal  Mutabakat  Hükümeti  (UMH), 

silahlı  gruplar  ve  göstericiler  tarafından  işgal 

edilen ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'de 

üretimin yeniden başlayacağını açıkladı. 

‐ ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’e karşı hava 

saldırılarını da durdurma kararı verdi. 

‐  Fransa'nın  BM  Daimi  Temsilcisi  François 

Delattre,  '''Fransa,  Suriye  Demokratik  Güçleri 

de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin 

sağlanmasıyla yakından ilgilenecek." dedi. 

21 Aralık 2018  

‐  Türkiye'nin  Bağdat  Büyükelçisi  Fatih  Yıldız, 

"Kerkük  ve  Necef'te  başkonsolosluk  açılması 

için  resmi  talebimizi  Irak  makamlarına 

aktardık" dedi. 

‐  Suriye’nin  Arap,  Türkmen,  Kürt  ve  Süryani 

aşiretlerinden  temsilciler,  Türkiye'nin 

desteğiyle  “Suriye  Kabileler  ve  Aşiretler 

Meclisi”  çatısı  altında  ilk  kongresini 

düzenleyerek  başkanlarını  seçti.  Kongreye, 

Suriyeli  150  aşiretten 400  kişilik  genel  kurucu 

heyetin de yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı. Söz 

alan  katılımcılar,  birlik  ve  beraberlik,  terör 

örgütü  YPG/PKK'ya  karşı  ortak  mücadele, 

Suriye'nin  geleceği  ve  Türkiye'nin  Fırat'ın 



doğusundaki  terör  hedeflerine  yönelik 

yapacağı operasyona destek mesajları verdi. 

22 Aralık 2018  

‐  Suudi  Arabistan  öncülüğündeki  koalisyon 

güçleri,  Husilerin  Hudeyde'de  varılan  ateşkesi 

son 72 saat içinde 62 defa ihlal ettiğini açıkladı. 

‐  ABD  Başkanı  Donald  Trump'ın  terör  örgütü 

IŞİD’le  Mücadele  Özel  Temsilcisi  Brett 

McGurk'ün  istifa  ettiği  açıklandı.  McGurk'ün, 

kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, 

"Suriye'den  ayrılmanın  mantıksız  olacağını" 

söylediği  ifade  edilirken,  Özel  Temsilcinin, 

Trump'ın  Suriye'den  çekilme  kararına 

katılmadığı  gerekçesiyle  istifa  mektubunu 

Dışişleri  Bakanı  Mike  Pompeo'ya  verdiği 

kaydedildi. 

23 Aralık 2018  

‐  Terör  örgütü  IŞİD’in  Irak'ın  doğusundaki 

Diyala  vilayetinde  kontrol  noktasına 

düzenlediği saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti. 

‐ Hamas, Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin 

Meclisini  feshetme  kararının,  "anayasal  ve 

hukuki değeri olmadığını" belirtti. 

‐  Lübnan'ın  başkenti  Beyrut'ta  sarı  yelek 

giyenlerin  de  aralarında  olduğu  yüzlerce 

gösterici, ülkedeki ekonomik durumu ve hayat 

pahalılığını protesto etti. 

‐  Müslüman  Kardeşler  Teşkilatı  Rehberlik 

Konseyi Başkanı Muhammed Bedii  hakkındaki 

müebbet  hapis  cezası  bozularak  10  yıl 

ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. 

24 Aralık 2018  

‐  ABD  Savunma  Bakanı  James  Mattis'in,  ABD 

askerlerinin  Suriye'den  çekilmesine  ilişkin 

kararnameyi imzaladığı bildirildi. 

‐ İran Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya açıklama 

yapan İran Mücadeleci Din Adamları Topluluğu 

Üyesi  Muhammed  Taki  Fazıl  Meybedi,  "Halk 

ekonomik  sorunlarla  mücadele  ediyor  ve 

mevcut  durumdan  memnun  değil.  Eğer  bu 

sorunlar  sürekli  hale  gelirse  halkın  mücadele 

gücü biter" dedi. 

‐  ABD  Başkanı  Donald  Trump,  Suriye'nin 

yeniden  inşaasına  yardım  için  gereken  parayı 

ABD'nin  yerine  Suudi  Arabistan'ın  ödemeyi 

kabul ettiğini belirtti. 

‐  Afganistan  İçişleri  Bakanlığı  Sözcüsü  Najib 

Danish,  hükümet binasının önünde bir  intihar 

saldırganının  aracını  patlatmasının  ardından 

silahlı  kişilerce  düzenlenen  saldırıda,  çoğu 

personel  29  kişinin  öldüğünü,  23  kişinin 

yaralandığını  bildirdi.  Saldırıyı  üstlenen  henüz 

olmadı. 

25 Aralık 2018  

‐  Terör  örgütü  IŞİD  militanları,  Irak'ın  Kerkük 

kentinde aralarında bir muhtarın da bulunduğu 

19 kişiyi kaçırdı. 

‐  Libya'nın  başkenti  Trablus'ta  Dışişleri 

Bakanlığı  binasına  düzenlenen  intihar 

saldırısında  3  kişi  hayatını  kaybetti,  9  kişi 

yaralandı.  Dışişleri  Bakanlığı  kaynaklarından 

alınan bilgiye göre, terör örgütü IŞİD militanları 

olduğu  tahmin  edilen  silahlı  bir  grup bakanlık 

binasına girerek çevreye ateş açtı. Silahlı kişiler 

daha  sonra  üstlerinde  bulunan  patlayıcıları 

infilak ettirdi. 

‐  Tunus'ta  ekonomik  şartları  protesto  etmek 

için  kendisini  yakan  kameraman  Abdurrezzak 

Zerki'nin hayatını kaybetmesinin ardından gece 

boyunca protesto gösterileri düzenlendi. "Zorlu 

hayat  şartları  karşısında  umudunu  yitiren 

Zerki'nin  içinde  bulunduğu  durumu  protesto 

etmek için kendisini yaktığı" ifade edilen Tunus 

Ulusal  Gazeteciler  Sendikası  açıklamasında, 

kameramanın ölümünden  "basın  sektörünü  iş 

kanunun  denetiminden  uzak  çalıştırmaya 

müsaade  eden  devletin"  sorumlu  olduğu 

savunuldu. 

‐Çoğunlukla  Türkmenlerin  yaşadığı  Irak'ın 

Musul  kentine  bağlı  Telafer  ilçe  merkezinde, 

park  halinde  bomba  yüklü  bir  aracın  infilak 

ettiği  belirtildi.  Bomba  yüklü  aracın  uzaktan 

kumandayla  kim  ya  da  kimler  tarafından 

patlatıldığına  dair  bilgi  edinemediklerini 

anlatan  Musul  İl  Meclisi  Başkan  Yardımcısı 

Nurettin Kaplan, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 

13 kişinin yaralandığını söyledi. 



‐Türkiye'nin  Fırat'ın  doğusuna  yönelik 

operasyonun  hazırlıkları  sürerken,  komando, 

tank  ve  zırhlı  birlikler  Suriye  sınırına 

yönlendirildi. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 

operasyona  katılacak  Özgür  Suriye  Ordusu 

kuvvetleri cephe hattına yığınak yapıyor. Özgür 

Suriye  Ordusu  askerlerini  taşıyan,  yaklaşık  40 

araçlık  konvoy,  Suriye'nin  Cerablus  kentinden 

yola çıktı. 

26 Aralık 2018 

‐Lübnan  resmi haber ajansı NNA'nın haberine 

göre,  yerel  saatle  21.50'den  itibaren  ülkenin 

güneyindeki  en‐Nebatiye  ve  İklim  et‐Tuffah 

bölgelerinde  İsrail  savaş uçakları alçak  irtifada 

gerçekleştirdiği  uçuşlarla  saldırı  imitasyonu 

yaptı.  Lübnan  hava  sahasını  deniz  tarafından 

ihlal eden İsrail savaş uçakları, ayrıca Sayda ve 

Sur  kentlerine  bağlı  diğer  bölgelerde  de  aynı 

şekilde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi. 

‐Irak'ın  Kerkük  kent  merkezinde  polis  güçleri 

tarafından  iki  ayrı  adrese  eş  zamanlı 

düzenlenen  baskında  terör  örgütü  IŞİD’e 

mensup 8 militanın tutuklandığı belirtildi. 

‐İsrail  ordusu,  Suriye'den  atılan  bir  uçaksavar 

füzesinin  hava  savunma  sistemi  tarafından 

vurulduğunu açıkladı. 

‐Irak’ta  Enbar  Vilayeti  İl  Meclis  Üyesi  Ferhan 

Duleymi, ABD'nin vilayetin Suriye sınırına yakın 

çöl  arazide  iki  yeni  askeri  üs  inşa  etme  kararı 

aldığını  söyledi.  Duleymi,  üslerin  birinin  Kaim 

ilçesine  bağlı  Er‐Rumana  kasabasının 

kuzeyinde,  diğerinin  de  Rutba  ilçesinin 

doğusunda kurulacağı bilgisini verdi. 

‐İsrail  savaş  uçakları  Suriye'nin  başkenti  Şam 

yakınlarında,  içinde  Fecr‐5  füzelerinin 

bulunduğu  İran'a  ait  bir  silah  deposunu  imha 

etti.  Haberlerde,  İran'ın  bu  silah  depolarının, 

İsrail'in kuzeyindeki Celil bölgesini tehdit etme 

ihtimali  bulunduğuna  dikkat  çekildi.  Lübnan 

Hizbullahı'na  mensup  bazı  "önemli 

şahsiyetlerin"  Şam'a  ulaştığı  belirtilen 

haberlerde, Hizbullah mensubu bu kişilerin de 

İsrail  hava  saldırılarına  maruz  kaldığı 

vurgulandı. 

‐İsrail  parlamentosu,  9  Nisan  2019'da 

yapılmasına  karar  verilen  erken  seçim  için 

kendini  feshetti.  Parlamento  kararı  ezici  bir 

çoğunlukla  aldı.  İsrail  parlamentosu,  fesihle 

ilgili yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumalarda 

2  milletvekilinin  ret  oyuna  karşılık  102 

milletvekilinin evet oyuyla onayladı. 

27 Aralık 2018  

‐Terör örgütü YPG/PKK tehdidine karşı kurulan 

Suriye  Kabileler  ve  Aşiretler  Meclisi,  ABD'nin 

Suriye'den  çekilmesinden  sonra  örgüte 

desteğini  sürdüreceğini  duyuran  Fransa'ya 

tepki  gösterdi.  Meclis  adına  konuşan  Acel 

aşireti  lideri  Ebu  Ali  Sicco,  "Buradan  Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron’a sesleniyoruz. Suriye 

halkı olarak hiçbir zaman yabancı işgalini kabul 

etmiyoruz." dedi. 

‐Birleşik  Arap  Emirlikleri  (BAE)  Dışişleri 

Bakanlığı  Şam  Büyükelçiliğinin  tekrar 

açılacağını teyit etti. BAE resmi haber ajansına 

göre  bakanlık,  BAE  maslahatgüzarının 

büyükelçilikteki görevleri üstlendiğini bildirdi. 

‐Suudi  Arabistan'da  kabine  revizyonu 

kapsamında aralarında Dışişleri Bakanı Adil el‐

Cubeyr'in de bulunduğu bazı bakanlar değişti. 

Kral  Selman  tarafından  yayınlanan  genelgeye 

göre,  Suudi  Arabistan  Ulusal  Muhafızlardan 

sorumlu  bakanlığa  Abdullah  bin  Bander  bin 

Abdülaziz getirildi. Dışişleri Bakanlığına İbrahim 

el‐Assaf,  Eğitim  Bakanlığına  Hamad  el‐Şeyh 

atanırken, Enformasyon Bakanlığı görevine ise 

Türki eş‐Şebbane başladı. 

‐İsrail hükümetinin, son iki gün içerisinde işgal 

altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 

2  bin  191  yeni  konut  inşa  etme  kararı  aldığı 

açıklandı. 

‐Avrupa Birliği, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut 

kararı  için,  "Tüm  yerleşim  yeri  faaliyetleri 

uluslararası  hukuka  göre  yasa  dışıdır" 

açıklamasını yaptı. 

‐Irak'ın  Musul  vilayetine  bağlı  Sincar  ilçesi 

Kaymakamı  Mahma  Halil,  terör  örgütü  PKK 

güçlerinin Sincar'daki varlığı nedeniyle her gün 



çok sayıda sivilin  ilçeyi terk ederek Duhok'taki 

göçmen kamplarına döndüğünü söyledi. 

‐Ürdün'ün  başkenti  Amman'daki  Başbakanlık 

binası yakınlarında toplanan yüzlerce gösterici, 

hükümetin  istifasını ve parlamentonun feshini 

istedi.  Ürdün'de  tartışmalı  vergi  yasasını 

protesto  etmek  için  başlayan  ve  hükümet 

karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler dördüncü 

haftasında devam ediyor. Başkent Amman'daki 

Başbakanlık  binası  yakınlarında  toplanan 

yüzlerce  gösterici,  Başbakan  Ömer  er‐Rezzaz 

hükümetinin  istifasını  ve  parlamentonun 

feshini  istedi. Göstericiler, siyaset ve ekonomi 

alanında  gerçek  reformlar  yapılması  yönünde 

sloganlar attı. 

28 Aralık 2018  

‐BM  İnsani  Yardım  Koordinasyon  Ofisi'nin 

(OCHA)  verilerine  göre,  İsrail  güçleri  2018'in 

başından bu yana 295 Filistinliyi öldürdü, 29 bin 

Filistinliyi yaraladı. 

‐Özgür  Suriye  Ordusu,  Fırat  Kalkanı  Harekatı 

bölgesi  ile Münbiç cephe hatlarına yeni askeri 

birlikler  gönderdi.  Terör  örgütü  YPG/PKK  ve 

Beşşar  Esed  rejiminin  Münbiç  ilçesi  ile  ilgili 

yaptıkları açıklamaların ardından, Özgür Suriye 

Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni, 

eğitimini  tamamlayan  unsurlarını,  ağır  silahlı 

arazi ve zırhlı araçlarıyla Münbiç cephe hattına 

sevk etti. 

‐Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında bir turist 

otobüsünü  hedef  alan  bombalı  saldırıda  4 

Vietnamlı  turist  hayatını  kaybetti.  Mısır 

Başsavcısı Nebil Sadık, yaptığı yazılı açıklamada, 

Mısır  piramitlerinin  bulunduğu  bölgede, 

Vietnamlıları  taşıyan  bir  turist  otobüsünün 

geçişi  sırasında  yola  yerleştirilen  patlayıcının 

infilak etmesi sonucu 3 turist ve Mısırlı 1 turist 

rehberinin hayatını kaybettiğini, otobüs şöförü 

ile 11 turistin yaralandığını bildirdi.  

‐ABD  Savunma  Bakanlığı,  ABD'nin  bundan 

sonra  Suriye'de  koalisyona  vereceği  desteğin, 

askerlerinin  bu  ülkeden  kontrollü  şekilde 

çekilmesine  yönelik  olacağını  açıkladı. 

Bakanlığın  paylaşımında,  şu  ifadelere  yer 

verildi:  "ABD'nin  Suriye'de  koalisyona  verdiği 

desteğin  bundan  sonraki  aşaması,  kuvvetlerin 

güvenliğini  sağlamak  üzere  tüm  tedbirleri 

alırken,  iyi  düşünülmüş,  karşılıklı  desteğe 

dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir." 

29 Aralık 2018  

‐ABD  ordusu,  Suriye'nin  Irak  sınırına  yakın 

Malikiyye  ilçesinde  terör  örgütü  YPG/PKK'ya 

gönderilen  askeri  malzemelerin  dağıtımının 

yapıldığı depolarının ilkini boşalttı. 

31 Aralık 2018  

‐Yemen hükümeti, Husileri, İsveç'in Stockholm 

kentinde  imzalanan  anlaşmayı  ihlal  ederek, 

Hudeyde  limanının  güvenliğini  kendisine bağlı 

güçlere teslim etmekle suçladı. 

‐"İdlib  Gerginliği  Azaltma  Bölgesi"  sınırlarında 

yer alan Cisir Şuğur ilçe kırsalındaki Zuayniyr ve 

Marend köylerinde bulunan sivil yerleşimler ile 

muhaliflerin  cephe  hatlarına  hava  ve  topçu 

saldırısı  gerçekleştirildi.  Muhaliflere  ait  Uçak 

Gözlem  Evi,  sosyal medya  hesabından  yaptığı 

açıklamada,  "Hava  saldırısını  Hımeymim 

üssünden  kalkan  Rus  savaş  uçakları 

gerçekleştirdi."  bilgisini  paylaştı.  Hava 

saldırısının  ardından  Beşşar  Esed  rejimi 

birlikleri de bölgeye topçu saldırısı düzenledi. 




