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01 Eylül 2018  

‐ Yemen ordusu, Husilerin kalesi olarak bilinen 

Sada ilinin Ez‐Zahir ilçesinde kontrolü sağladı. 

‐  Suriye'nin  kuzeyinde,  muhaliflerin 

kontrolündeki  Azez'de  bombalı  saldırı  oldu.  1 

sivil öldü, en az 17 sivil yaralandı. 

02 Eylül 2018  

‐ Mısır  Cumhurbaşkanı  Sisi,  takipçisi  5  binden 

fazla  olan  sosyal  medya  hesaplarının  ve 

sitelerin  engellenmesine  veya  kapatılmasına 

yetki veren yeni yasayı onayladı. 

‐  İsrail  Başbakanı  Binyamin  Netanyahu, 

Hamas'ın  elinde  tuttuğu  İsrailli  askerleri  iade 

etmeden  Hamas'la  bir  anlaşmanın 

olmayacağını söyledi. 

‐  Libya'nın  başkenti  Trablus’ta  silahlı  gruplar 

arasında  devam  eden  çatışmalar  sırasında 

mülteci  kampına  füze  düşmesi  sonucu  4  kişi 

hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 

03 Eylül 2018  

‐  Irak'ta  seçimin  galibi  Mukteda  es‐Sadr, 

Başbakan  Haydar  el‐İbadi,  Şii  liderlerden 

Ammar  el‐Hekim,  eski  başbakanlardan  İyad 

Allavi  ve  Cumhurbaşkanı  Yardımcısı  Usame 

Nuceyfi,  hükümeti  kurma  çalışmaları 

kapsamında  en  büyük  meclis  koalisyonunu 

oluştururken,  Maliki  düzenlediği  basın 

toplantısında, "Uzun müzakereler sonucu 'Bina 

Koalisyonu'  adında  büyük  koalisyonu 

oluşturduk.  Bu  koalisyon  hükümeti  kuracak" 

dedi. 

‐  IKBY'deki  Yeni  Nesil  Hareketi,  Mukteda  es‐

Sadr ve Haydar el‐İbadi öncülüğünde kurulacak 

yeni  hükümet  için  oluşturulan  büyük 

koalisyona katıldığını duyurdu. 

‐  Terör  örgütü  YPG/PKK,  Suriye'nin  kuzeyinde 

işgal  ettiği  alanda  eğitim  dayatmasını 

genişletiyor.  Terör örgütü,  Suriye Kamışlı'da 6 

öğretmenin görevine son verdi. 

04 Eylül 2018 

‐  Libya  Ulusal  Mutabakat  Hükümeti  Göç  ve 

Mültecilerden  Sorumlu  Devlet  Bakanı  Yusuf 

Ebu  Bekir  Celale,  Trablus’ta  bin  825  ailenin 

evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. 

05 Eylül 2018  

‐  Irak'ta  Şii  lider  Mukteda  es‐Sadr,  Basra'da 

güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7 kişinin 

öldüğü,  30'dan  fazla  kişinin  yaralandığı 

olayların  ardından  sosyal  medya  hesabından 

paylaştığı  açıklamada,  "Mazlum  Basra'mızın 

trajedisi  bizi  üzüyor.  Asıl  sinirimi  bozan  şey, 

güvenlik güçleri içinde bulunan gizli ellerin sivil 

göstericilere  yasal  olmayan  şekilde müdahale 

etmesi oldu." ifadelerini kullandı. 

‐  İran  Meteoroloji  Kurumu  Kuraklık  ve  Kriz 

Yönetimi  Ulusal  Merkezi  Başkanı  Sadık 

Zeyaiyan,  İran’ın  yüzde  98,1’inde  uzun  süreli 

kuraklık yaşandığını söyledi. 

‐ Irak’ın Basra kentinde işsizlik ve yolsuzluklara 

karşı  yeniden  alevlenen  gösterilerde  bir  grup 

gösterici Basra Belediyesi binasını ateşe verdi. 

06 Eylül 2018  

‐  İran  Atom  Enerjisi  Kurumu  Sözcüsü  Behruz 

Kemalvendi, nükleer anlaşmadan vazgeçilmesi 

halinde, faaliyetlerin anlaşma öncesinden daha 

ileri düzeyde sürdürüleceğini söyledi. 

‐  Irak’ın  güneyindeki  Basra  kentinde  devam 

eden gösterilerde devlet televizyonu ile bazı Şii 

yanlısı parti binaları ateşe verildi. 

07 Eylül 2018  

‐  Iraklı  yetkililer  Basra'daki  protestolar 

nedeniyle  ülkenin  güneyindeki  Umm  Kasr 

Limanı'nı kapattı. 

‐  İran,  göstericiler  tarafından  Basra’daki 

Başkonsolosluğunun  yakılmasının  ardından 

Irak'la  arasındaki  Şelamçe  Sınır  Kapısı'nı 

kapattı. 

08 Eylül 2018  

‐ Irak’ın güneyindeki Basra’da kamu hizmetleri 

yoksunluğu,  işsizlik  ve  yolsuzluklara  karşı 



devam  eden  gösterilerde  7  kişi  hayatını 

kaybetti, 50 kişi de yaralandı. 

‐ İran güçlerinin, Erbil'de faaliyet gösteren İran‐

Kürdistan  Demokrat  Partisi'ne  ait  bir  kampa 

düzenlediği  saldırıda  16  kişi  öldü,  40  kişi 

yaralandı. 

09 Eylül 2018  

‐  Terör  örgütü  IŞİD’in  Irak'taki  son  kaleleri 

arasında  yer  alan  Kerkük'ün  Havice  ilçesine 

bağlı Reşad kasabasının yaklaşık 1 yıl önce Irak 

ordusu  tarafından  kontrol  altına  alınmasının 

ardından, Haziran 2014'ten bu yana iç göçmen 

kamplarında  yaşayan  bölge  sakinleri  evlerine 

dönüyor.  Kamplardan  evlerine  dönen  iç 

göçmenlere  eşlik  eden  Kerkük  Vali  Yardımcısı 

Ali  Hummadi,  örgütün  elindeki  bölgelerin 

kontrol  altına alınmasından, patlayıcı  ve  zarar 

verici  tehlikeli  unsurlardan  temizlenmesinden 

sonra dönüşlerin hız kazandığını ifade etti. 

‐  Irak'ın  Kerkük  şehrinin  Dibis  ilçesinde  atıl 

durumdaki ham petrol boru hattına daha önce 

terör  örgütü  IŞİD  üyelerince  yerleştirilen 

bombalar  uzaktan  kumandayla  patlatıldı. 

Patlama  sonrası  olay  bölgesine  gelen 

itfaiyecilerin, yangını söndürmek isterken ikinci 

bir patlama daha meydana geldi ve  iki görevli 

yaralandı. 

‐  Pakistan'ın  yeni  Cumhurbaşkanı  Arif  Alvi, 

Cumhurbaşkanlığı  Sarayı'nda  yapılan  yemin 

töreniyle  görevine  başladı.  Arif  Alvi,  Anayasa 

Mahkemesi  Başkanı  Mian  Sakıb  Nisar'ın 

okuduğu  yemin metnini  tekrarlayarak ülkenin 

13.  Cumhurbaşkanı  olarak  göreve  başladı. 

Ulusal  parlamentonun  alt  ve  üst  kanadı  ile  4 

eyalet meclisinde 4 Eylül'de aynı anda yapılan 

seçimde  geçerli  660  oyun  352'sini  alarak 

Cumhurbaşkanı seçilen 69 yaşındaki Alvi, 5 yıl 

görevde kalacak. 

‐  Lübnan'ın  çeşitli  kent  ve  bölgelerde  ikamet 

eden  yüzlerce  Suriyeli  mülteci  ülkelerine 

döndü. Ülkenin doğusunda yer alan Arsal'daki 

kamplardan  230  kişinin  yanı  sıra  Beka  ve  el‐

Avsat bölgelerinden 80 mültecinin 2 otobüsle 

Suriye'ye  ulaştırıldığı  aktarılan  haberde, 

Arsal'dan  gidenlerin  çoğunun  Suriye'nin 

Kalamun bölgesine yerleştiği kaydedildi. 

‐ Suriye İdlib'de askeri muhalifler, Esed rejimine 

bağlı  savaş  uçaklarının  düzenlediği  hava 

saldırılarına  karşılık  olarak  rejime  ait  askeri 

noktalara füze saldırısı gerçekleştirdi. 

10 Eylül 2018  

‐  Afganistan'ın  Kunduz,  Cüzcan  ve  Samagan 

bölgelerinde  güvenlik  güçlerine  3  ayrı  saldırı 

düzenlendi. 35 polis hayatını kaybetti, 24 polis 

yaralandı. 

‐  Libya  Trablus'ta  Ulusal  Petrol  Şirketi 

merkezine  kimliği  belirsiz  kişiler  saldırı 

düzenledi.  Rehin  alınan  siviller  kurtarılırken, 

saldırganlar öldürüldü. 

11 Eylül 2018 

‐  Mısır'da  Muhammed Mursi'nin,  ailesinin  ve 

bazı Müslüman Kardeşler  (İhvan) yetkililerinin 

de  aralarında  bulunduğu  bin  589  kişinin  mal 

varlığına el konuldu. 

12 Eylül 2018  

‐  Irak'ın  güneyindeki  Basra'da,  Başbakan 

Haydar  el‐Abadi'nin  kente  gerçekleştirdiği 

ziyaret  protesto  edildi.  Göstericilerin,  temel 

hizmetlerin  sağlanması noktasında hükümetin 

hukuki  görevini  yerine  getirmesi  talebinde 

bulunduğunu  belirten  Kenani,  Basralılar'ın 

elektrik,  su  ve  işsizlik  sorunlarına  bir  an  önce 

çözüm bulunmasını istediğini dile getirdi. 

‐ Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Sorumlusu 

Muhammed  Saman,  ülkenin  güneyindeki 

petrol  zengini bölgede bulunmalarına  rağmen 

temiz içme suyu sıkıntısı çeken Basra halkı için 

yardım  kampanyası  düzenlediklerini  söyledi. 

Bir  haftadır  devam  eden  kampanya 

kapsamında  yaklaşık  108  ton  temiz  su 

topladıklarını  belirten  Saman,  "Terör  örgütü 

IŞİD’den  kaçarak  güney  kentlerine  sığınan 

Türkmenlere  kucak  açan Arap  kardeşlerimizin 

bugün yanında olacağız" dedi. 

13 Eylül 2018  



‐  Irak’ın  Selahaddin  vilayetinde  bomba  yüklü 

araçla  düzenlenen  saldırıda  6  kişi  hayatını 

kaybetti, 43 kişi yaralandı. 

‐  Gazze  Şeridi'ndeki  Filistinli  direniş  grupları, 

Gazze'nin  işgalci  İsrail'i  mağlup  etmedeki 

tecrübesinin  Batı  Şeria'ya  aktarılması 

çağrısında bulundu. 

‐  Terör örgütü  IŞİD mensupları,  Irak'ın Kerkük 

kentine  bağlı  Dakuk  ilçesinde  bir  köye  baskın 

düzenleyip bir vatandaşı kaçırdı. 

‐  İspanya, Yemen'de kullanılacağı gerekçesiyle 

satışını durduğunu açıkladığı 400 lazer güdümlü 

bombayı, Suudi Arabistan'a yeniden gönderme 

kararı aldı. 

‐  Birleşmiş  Milletler  (BM),  İdlib'e  olası 

operasyon  hazırlıkları  çerçevesinde, 

saldırılarda  zarar  görmesi muhtemel  235  sivil 

merkezin  koordinatlarını  ABD  ve  Rusya  ile 

paylaştı. 

‐ Irak Başbakanı Haydar el‐Abadi, ikinci dönem 

başbakanlık  talebinin olmadığını  ifade ederek, 

adaylıktan çekildiği mesajını verdi. 

14 Eylül 2018  

‐  Libya'da  Tobruk Merkezli  Temsilciler Meclisi 

(TM), bir yıl süren çalışmaların ardından ülkede 

yapılması planlanan daimi anayasa referandum 

yasa tasarısını onayladı. 

‐  Hamas,  İsrail  polisi  eşliğindeki  fanatik 

Yahudilerin,  Mescid‐i  Aksa'ya  düzenlediği 

baskınlardaki artışı  İsrail'in Aksa'ya hükmetme 

planlarının yansıması olarak değerlendirdi. 

15 Eylül 2018  

‐ Nida  Tunus  Partisi'nden  yapılan  açıklamada, 

Nida Tunus Siyasi Komitesinin, hakkında verilen 

gensoru  önergesine  yanıtının  incelenmesinin 

ardından  Yusuf  Şahid'in  parti  üyeliğini 

dondurma  kararı  aldığı  bildirildi.  Açıklamada 

ayrıca  Şahid'in  dosyasının,  incelenmek  üzere 

disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. 

‐  Filistin'de  Ayrım  Duvarı  ve  Yahudi  Yerleşim 

Yerleriyle  Mücadele  Konseyi,  İsrailli  asker, 

subay  ve  kamyon  ile  buldozer  sürücülerine, 

Filistinlilere yönelik işledikleri suçlar nedeniyle 

uluslararası dava açacağı uyarısı yaptı. 

‐ Irak meclisinde yapılan oylamada Sünni Arap 

adaylardan  Muhammed  Halbusi  en  çok  oyu 

alarak yeni Meclis Başkanı oldu. 

‐ ABD, Filistin ile İsrail arasında ilişki kurulması 

için  sivillere  yönelik  programlara  harcadığı 

milyonlarca doları da engellemeye başladı. 

‐ Katar ve Filistin arasında tarım, hayvancılık ve 

balıkçılık alanında iş birliği anlaşması imzalandı. 

16 Eylül 2018  

‐ Irak'ın Kerkük ve Diyala illerinde terör örgütü 

IŞİD mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri 

polis 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 

‐  Filistin  Devlet  Başkanı  Mahmud  Abbas 

liderliğinde  toplanan  Filistin  Kurtuluş  Örgütü 

(FKÖ) İcra Komitesi'nin ardından yazılı açıklama 

yapıldı.  Açıklamada, "ABD yönetiminin, İsrail'in 

savaş  suçlarına  destek  vermesi,  Uluslararası 

Ceza Mahkemesi'ni (UCM) ve UCM başsavcısını 

tehdit  etmesi,  uluslararası  hukukun  ve 

uluslararası  meşruiyetin  skandal 

ihlallerindendir." denildi. 

‐  Mısır  mahkemesi,  devrik  Cumhurbaşkanı 

Hüsnü  Mübarek'in  oğulları  Ala  ve  Cemal 

Mübarek'in  "borsada  manipülasyon"  olarak 

bilinen  davada  tutuklanmalarına  hükmetti. 

Kahire  Ceza  Mahkemesi,  Ala  ve  Cemal 

Mübarek'in  yanı  sıra  7  büyük  iş  adamının  da 

yargılandığı "Mısır Ulusal Bankası'nın satışında 

usulsüzlük" davasını 20 Ekim'e erteledi. 

‐  İsrail  ablukası  altındaki  Gazze  Şeridi'nde, 

Katar'ın finansmanıyla inşa edilen Adalet Sarayı 

açıldı. 

‐  ABD  yönetimi,  Filistin  Kurtuluş  Örgütü 

Washington  Temsilcisi  Husam  Zomlot  ve 

ailesinin oturum iznini iptal etti, FKÖ'nün banka 

hesaplarını kapattı. 

18 Eylül 2018  

‐  Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan  ve 

Rusya  Devlet  Başkanı  Vladimir  Putin'in 

Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı zirvede Türkiye 



ve  Rusya  İdlib’te  silahtan  arındırılmış  bölge 

kurmak için anlaştı. 

‐  Suudi  Arabistan  öncülüğündeki  koalisyon 

güçleri,  Yemen'in batısındaki Hudeyde  kentini 

Husilerden  temizlemek  için  "geniş  çaplı 

operasyon"  başlattıklarını  duyurdu.  Tuneyci, 

Yemen  ordusunun  kentin  doğusundaki  "16 

Kilometre"  alanındaki  varlığının,  koalisyon 

güçleri  tarafından  güçlendirilmesinin  ve 

Husilerin  Sana  ile  Hudeyde  arasındaki  önemli 

ikmal  hatlarının  kesilmesinin  ardından 

operasyonun başlatıldığını ifade etti. 

‐  İran  Petrol  Bakanlığı  yetkilisi,  ABD'nin  İran 

petrolünü  sıfırlama  girişimlerinin  mümkün 

olmayacağını,  yaptırımlar  nedeniyle  petrolün 

mal takasıyla satılacağını açıkladı. 

‐ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile 

Rusya arasında İdlib konusunda Soçi'de varılan 

mutabakatla  insansız  hava  araçlarıyla 

denetimler  ve  Türkiye  ile  Rusya  arasında 

eşgüdümlü devriyeler yapılacağını söyledi. 

‐ İngiltere’den Katar’a 24 Typhoon savaş uçağı 

ile  9  Hawk  eğitim  uçağı  satışını  öngören 

anlaşma yürürlüğe girdi. 

‐  Irak  Kerkük'te  Yüzbaşı  Hamid  el‐Ubeydi, 

Kerkük‐Bağdat  arasındaki  kara  yoluna  daha 

önce  terör  örgütü  IŞİD  tarafından  döşenen 

patlayıcının  polisleri  taşıyan  otobüsün  geçişi 

sırasında  infilak  ettiğini  söyledi.  Yüzbaşı 

Ubeydi, patlama sonucu otobüsteki 1 polis  ile 

yoldan  geçen  bir  vatandaşın  hayatını 

kaybettiğini, 15 polisin ise yaralandığı belirtti. 

19 Eylül 2018  

‐  Pakistan'ın  hapisteki  eski  Başbakanı  Navaz 

Şerif,  kızı  Meryem  Navaz  ve  damadı 

Muhammed  Safdar  için  şartlı  tahliye  kararı 

çıktı. 

‐  Afganistan'da  Taliban  militanlarının  ülkenin 

kuzeyindeki  Belh  vilayetinde  korucu 

karakoluna düzenlediği saldırı sonucu 9 korucu 

yaşamını yitirdi. 

‐ Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ilk 

yurt  dışı  ziyaretini  gerçekleştiren  Pakistan 

Başbakanı  İmran  Han'ı  Cidde'deki  Selam 

Sarayı'nda kabul etti. 

‐  Yemen'in  Beyda  kentinde  meşru  ordu  ile 

Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 

28 kişi hayatını kaybetti. 

‐  BM  Genel  Sekreteri'nin  soykırımların 

önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama 

Dieng,  Suriye’nin  yeniden  inşasının  yarım  asır 

sürebileceğini söyledi. 

20 Eylül 2018  

‐ Irak’ta Kerkük Emniyetinde Yüzbaşı Hamid el‐

Ubeydi, Başbakan Haydar el‐İbadi'nin de üyesi 

olduğu  Irak  İslami  Dava  Partisi  ofisi  önünde 

park  halindeki  bomba  yüklü  aracın  infilak 

ettiğini, saldırıda 3 kişinin yaralandığını belirtti. 

Patlamanın  etkisiyle  bölgedeki  bazı  araçların 

zarar gördüğünü  ifade eden Ubeydi, saldırının 

terör  örgütü  IŞİD  militanları  tarafından 

düzenlenmiş olabileceğine işaret etti. Saldırının 

sorumluluğunu henüz üstelenen olmadı. 

‐ Alman hükümeti aralarında Suudi Arabistan’ın 

da olduğu Ortadoğu ve Körfez ülkelerine Alman 

şirketlerin silah ihracatını onayladı. 

‐ Türkmeneli televizyonu, terör örgütü PKK'nın 

paravan  yapılanması  Şengal  Savunma 

Birlikleri'nin  (YBŞ),  Irak'ın  kuzeyindeki 

Sincar'daki yapılanmasını görüntüledi. 

‐  İran'da  gelir  düzeyi  düşük  10  milyon  kişi, 

Çalışma  Bakanlığı'nın  hazırladığı  proje 

kapsamında  elektronik  kupon  kullanarak 

alışveriş yapacağı açıklandı.  

‐  İran,  Suriye'de  iç  savaşın  şiddetlendiği 

dönemden  bu  yana  müttefiki  Beşşar  Esed 

safında  en  az  120  bin  yabancı  teröristi 

savaştırıyor. İdlib'i üç yönden kuşatan 22 grup, 

232 noktada varlık gösterdiği iddia edildi.  

‐  Libya  Ulusal  Petrol  Şirketi,  Cezayir  sınırı 

yakınında  yer  alan  Vefa  Petrol  Sahası'ndaki 

havaalanının silahlı gruplar tarafından "şantaj" 

amacıyla kapatıldığını açıkladı. 

‐  Hindistan'ın,  İran'dan  petrolü  kendi  para 

birimi rupi ile almaya başlayacağı açıklandı. 



21 Eylül 2018  

‐  ABD'nin  BM  Daimi  Temsilcisi  Haley,  İran'ın, 

Irak'a karşı agresifliğini artırdığını iddia ederek, 

"İran'ın  Irak'taki destekçileri Tahran'dan gelen 

silahları kullanıyor" dedi. 

‐  Terör  örgütü  YPG/PKK,  Suriye'de  işgal  ettiği 

Aynularab  ilçesinin El‐Kubbe beldesinde evleri 

basarak son iki günde 23 genç erkeği ve 3 kadını 

alıkoydu. 

‐  Suriye’de  Rus  İl‐20  uçağının  düşürülmesiyle 

ilgili  Moskova’ya  gelen  İsrailli  heyetin 

beraberinde,  olaya  dair  40  sayfalık  rapor 

getirdiği açıklandı. 

‐  Rusya  Dışişleri  Bakanı  Sergey  Lavrov,  Bosna 

Hersek'in  başkenti  Saraybosna'daki  resmi 

temaslarda  bulundu.  Lavrov,  Saraybosna’daki 

ziyareti  sırasında  Fırat’ın  doğusundaki  terör 

örgütü PKK/YPG’nin Suriye için tehdit olduğunu 

söyledi.  Lavrov  ayrıca,  Rus  ve  Türk  askeri 

yetkililerin  Suriye'nin  İdlib  kentinde  kurulacak 

silahsızlandırılmış  bölgenin  sınırları  üzerinde 

mutabakat sağladığını açıkladı. 

‐ İran'ın resmi haber ajansı IRNA, deniz yoluyla 

petrol  ticaretinin  üçte  birinin  geçiş  yolu  olan 

Hürmüz  Boğazı'nda  İran  Hava  Kuvvetleri'nin 

askeri  tatbikat  yaptığını  duyurdu.  İran  hava 

kuvvetlerinin  Hürmüz  Boğazı'nda  yaptığı 

tatbikata Devrim Muhafızları, ABD yapımı F‐4, 

Fransız Miraj ve Rus Suhkoi 22 ile katılıyor. İran 

Körfezi ve Umman Denizi üzerinde yapılan hava 

kuvvetleri  tatbikatına  lojistik  ve  savaş 

helikopterlerinin de katıldığı kaydedildi. 

22 Eylül 2018  

‐  İran‐Irak  savaşının  yıl  dönümü  nedeniyle  

İran'ın  Ahvaz  kentindeki  askeri  geçit  töreni 

sırasında  terör  saldırısı  düzenlendi.  10  dakika 

süren  saldırıda  25  kişi  öldü,  60  kişi  yaralandı. 

Saldırıyı el‐Ahvaziye örgütü üstlendi. 

‐  Libya'nın  başkenti  Trablus'ta  14  günlük 

ateşkesin  ardından  yeniden  alevlenen 

çatışmalarda  10  kişinin  daha  hayatını 

kaybettiği,  ölü  sayısının  106'ya  yükseldiği 

bildirildi. 

‐  İran  Dışişleri  Bakanı  Cevad  Zarif  çok  sayıda 

kişinin  hayatını  kaybettiği  saldırı  hakkında, 

"Terörizmin  bölgedeki  destekleyicileri  ve 

onların ABD’li efendileri sorumludur” dedi. 

‐İran,  Ahvaz  kentindeki  askeri  geçit  törenini 

hedef alan saldırının ardından "Irak'a açılan iki 

sınır kapısını geçici süreliğine" kapattı. 

23 Eylül 2018  

‐İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Coveney, 

Filistin  ile  İsrail  arasındaki  barış 

müzakerelerinde  ilerleme  olmaması  halinde 

ülkesinin  Filistin  devletini  tanıyabileceğini 

söyledi. 

‐Suriye'de muhaliflerin  oluşturduğu  en  büyük 

askeri  grup  Ulusal  Özgürleştirme  Cephesi, 

Türkiye  ile  Rusya  arasında  varılan  İdlib 

mutabakatını  desteklediklerini  açıkladı. 

Açıklamada,  "Türkiye  Cumhurbaşkanı  Recep 

Tayyip  Erdoğan'a  savaşı  engellediği  için 

teşekkür  ederiz.  Soçi  görüşmelerinde  edinilen 

kazanımlarla  Türkiye'nin  yürütmüş  olduğu 

diplomasi çalışmaları bir başarı niteliğindedir." 

ifadeleri yer aldı. 

‐Hollanda  ve  Danimarka  Büyükelçileri  ile 

İngiltere'nin  Tahran  Büyükelçi  Vekili'nin,  İran 

Dışişişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.  İran 

Dışişleri  Bakanlığı  Sözcüsü  Behram  Kasımi, 

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki yazılı 

açıklamasında,  3  ülke  diplomatlarının Dışişleri 

Bakanlığı'na  çağrılarak  Ahvaz  saldırısını 

gerçekleştiren  terör  örgütü  üyelerine 

ülkelerinde ikamet etmelerine izin verildiği için 

söz  konusu  ülkelere  İran'ın  şiddetli 

protestosunun aktarıldığını ifade etti. 

‐Libya'nın başkenti Trablus'ta ağustos sonunda 

patlak veren, taraflar arasında varılan ateşkesin 

ardından  yeniden  alevlenen  çatışmalarda  9 

kişinin  daha  hayatını  kaybettiği,  ölü  sayısının 

115'e, yaralı sayısının 383'e yükseldiği bildirildi. 

‐Suriye’de İdlib yerel meclis binasında muhalif 

grupların temsilcileri ve aşiret liderleri arasında 

Soçi mutabakatını değerlendirmek amacıyla bir 

toplantı  düzenlendi.  Toplantıya,  Yerel  Meclis 

Başkanı  Bessam  Sahyonni  başkanlık  yaptı. 



Toplantıda,  Soçi  zirvesinde  alınan  kararların 

uygulanmaya  başlamasıyla  birlikte  bölgede 

bundan  sonra  dengelerin  nasıl  değişeceği  ve 

neler  yaşanabileceği  tartışıldı.  Türk  Silahlı 

Kuvvetleri'nin İdlib’de bulunmasının “bölge için 

bir şans” olduğu değerlendirildi. 

‐ Gazze  sınırında  yer  alan  Şucaiyye 

Mahallesi'nin doğusundaki Melleke bölgesinde 

Filistinli  gençlerin  gösteri  için  toplandığı  yere, 

İsrail  ordusuna  bağlı  bir  savaş  uçağı  hava 

saldırısı  düzenledi.  Gazze  Sağlık  Bakanlığı 

Sözcüsü  Eşref  El  Kudra,  İsrail  uçaklarının 

Gazze’deki  Bureic  mülteci  kampında  barışçıl 

gösteri  düzenleyen  sivilleri  bombaladığını 

açıkladı.  Sözcü  Kudra,  İsrail’in  saldırısında  9 

kişinin yaralandığını açıkladı. 

24 Eylül 2018  

‐	 İran  İstihbarat  Bakanı  Mahmud  Alevi, 

Huzistan  eyaletine  bağlı  Ahvaz  kentindeki 

silahlı  saldırının  birçok  failinin  yakalandığını 

söyledi. Alevi,  saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin 
öldürüldüğünü  ve  olayın  faillerinden 

birçoğunun da yakalandığını söyledi. 

‐	 İsrail'le  yaşanan  uçak  geriliminin  ardından, 

Rusya  Savunma  Bakanlığı  2  hafta  içerisinde 

Suriye'ye  S‐300  Hava  Savunma  Sistemleri 

göndereceklerini açıkladı. 

‐	 Gazze'deki  Birleşmiş  Milletler  Filistinli 

Mültecilere Yardım Ajansı'na bağlı kurumlarda, 

ajansın  çok  sayıda  personelini  işten  çıkarma 

kararını protesto amacıyla genel grev başladı. 

‐	 İran  Devrim  Muhafızları  yetkilisi  Hüseyin 

Salami, Ahvaz'da düzenlenen saldırıdan ABD ve 

İsrail  hükümetini  sorumlu  tutarak,  "Yıkıcı  bir 

intikama hazır olsunlar" dedi. 

‐	 Terör  örgütü  YPG/PKK  Suriye'de  işgal  ettiği 
Rakka  ilinde  örgütün  zorla  silah  altına  alma 

kararına karşı çıkan El‐Hatuniyye köyüne baskın 

yaparak Arap kökenli 7 sivili öldürdü. 

‐ İsrail  güçlerinin  abluka  altındaki  Gazze 

Şeridi'nde  30  Mart'tan  bu  yana  düzenlenen 

işgal  karşıtı  "Büyük  Dönüş  Yürüyüşü" 

gösterilerinde  yaptığı  katliam,  İsrail'e  karşı 

boykotu  ciddi  derecede  artırdı. Latin 

Amerika'daki  17  ülkeden  500'ü  aşkın  sanatçı, 

Nisan  ayında  imzaladıkları  bildiriyle  İsrail'i 

boykot  etme  kararı  aldı. Dünya  çapında  140 

sanatçı  ise  yayımladıkları  açık  mektupla, 

gelecek  yıl  İsrail'in  başkenti  Tel  Aviv'de 

yapılacak  64.  Eurovision  Şarkı  Yarışması'nın 

boykot edilmesine destek verdi. 

‐	 Irak  Türkmen  Milliyetçi  Hareketi  Başkan 

Yardımcısı  Abbas  Bayatlı,  Cumhurbaşkanlığına 

aday olduğunu açıkladı. 

‐	Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail 

Başbakanı  Binyamin  Netanyahu'ya  Suriye'de 

Rus  İl‐20  uçağının  düşürülmesinin  sorumlusu 

olarak İsrail'i gördüklerini söyledi. 

‐	 Yemen'de  Suudi  Arabistan  öncülüğündeki 

koalisyon  güçleri,  Kızıldeniz  kıyısında  yer  alan 

Hudeyde  ile  başkent  Sana  arasında  "güvenli 

koridorlar" inşa edileceğini duyurdu. 

26 Eylül 2018 

‐ Irak Musul'da terör örgütü IŞİD’in 3 yıl elinde 

tuttuğu  ve  daha  sonra  ateşe  verdiği  Kayyara 

Petrol Kuyuları'ndan günlük 30 bin varil petrol 

çıkarılmaya başlandı. 

‐  Lübnan  Cumhurbaşkanı  Mişel  Avn, 

mültecilere  bulundukları  ülkede  vatandaşlık 

vermeye ilişkin her türlü projeyi reddettiklerini 

belirtti. 

27 Eylül 2018  

‐  Irak Meclisinin, 2 Ekim Salı günü devrik  lider 

Saddam  Hüseyin  sonrası  3.  cumhurbaşkanını 

belirleyeceği  seçimlerde,  1'i  kadın  7  aday 

yarışacak.  Irak  Meclisinden  yapılan  yazılı 

açıklamada,  cumhurbaşkanlığı  adaylarının, 

Serdar  Abdullah,  Sirva  Abdulvahid,  Abdullatif 

Reşid, Ömer el‐Berzenci, Abdulkerim Abtan el‐

Ceburi, Berhem Salih ve Fuad Hüseyin olduğu 

belirtildi. 

28 Eylül 2018  

‐ Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı, 

İran'ın  Sistan  ve  Beluçistan  eyaletlerinde 



güvenlik  güçleriyle  silahlı  bir  grup  arasında 

çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü açıkladı. 

30 Eylül 2018  

‐  İran  Ordusunun,  Irak  Kürt  Bölgesel 

Yönetimi'nde  (IKBY)  yer  alan  Erbil’e  bağlı 

Sidekan  kasabasındaki  dağlık  bölgeleri  top 

atışlarıyla vurduğu açıklandı. 

‐  IKBY Bağımsız  Yüksek  Seçim  ve  Referandum 

Komisyonun kararına göre, Erbil, Süleymaniye, 

Duhok  ve  Halapçe  kentlerinde  yerel  saatle 

08.00’de başlayan oy verme  işlemi saat 18.00 

itibarıyla  sona  erdi.  Merkezlerde  oy  sayımına 

başlandı.  IKYB'nin  111  sandalyeli  meclisi  için 

seçimlerde toplam 29 parti ve koalisyon yarıştı. 

IKBY  Bağımsız  Yüksek  Seçim  ve  Referandum 

Komisyonu  Sözcüsü  Şirvan  Zirar,  düzenlediği 

basın  toplantısında,  bölgesel  seçime  katılım 

oranının yüzde 57,23 olduğunu ifade etti. Zirar, 

katılım  oranını  Erbil'de  yüzde  58,58, 

Süleymaniye'de  yüzde  53,01,  Duhok'ta  yüzde 

61,87,  Halepçe'de  ise  yüzde  60,90  olarak 

kaydetti. 

 

 




