
ORTADOĞU BÜLTENİ

01 Mart 2017

26 Mart 2017
28 Mart 2017 

21 Mart 2017 

24 Mart 2017

-Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 
güçleri, Halep’in Bab ilçesindeki 
çatışmalarda terör örgütü PYD/
PKK’dan iki köyü kurtardı.

- Fas’ta hükümeti kurmakla 
görevlendirilen Adalet ve 
Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal 
Konsey Başkanı Sadettin Osmani, 
Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), 
Halk Hareketi (MP), Halk Gücü 
Sosyalist Birliği (UNFP), İlerleme 
ve Sosyalizm Partisi (PPS) ve 
Anayasal Birlik Partisi (UC) ile 
koalisyon hükümeti kurma 
noktasında anlaştıklarını belirtti.

-Irak’taki Kerkük İl Meclisi, kentteki 
resmi kurum ve kuruluşlarda 
Irak bayrağının yanında Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi bayrağının 
da asılmasını onayladı. Onayın 
ardından bayrak valiliğe asıldı.

- Rusya, Suriye’nin kuzeyinde yeni 
bir askeri üs kurmayı planladığı 
yolundaki iddiaları yalanlayarak, 
bölgedeki askerlerinin görevinin 
ateşkesi izlemek olduğunu bildirdi.

- Kahire Ceza Mahkemesi, Hüsnü 
Mübarek’in daha önce beraat 
ettiği yolsuzluk davasıyla ilgili 
yeniden soruşturma açılmasına 
hükmetti.
-Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr, 
ölüm tehditleri aldığını belirterek, 
öldürülse dahi yandaşlarından 
ülkedeki yolsuzluklara karşı 
gösterilere devam etmelerini 
istedi.

03 Mart 2017 

16 Mart 2017 

23 Mart 2017 

05 Mart 2017

- Fas Kralı 6. Muhammed'in, 
5 ayı aşkın bir süredir 
sonuca ulaşılamaması 
nedeniyle hükümet 
kurma görevini Adalet ve 
Kalkınma Partili Başbakan 
Abdulilah Benkiran'dan 
alarak aynı partiden başka 
bir milletvekiline vereceği 
bildirildi.

- İsrail askerleri, Filistin 
Parlamentosunda milletvekili 
Dahbur’u gözaltına aldı.

- Libya’nın doğusundaki Petrol 
Hilali Bölgesi’nde emekli General 
Halife Hafter liderliğindeki 
Temsilciler Meclisi’ne (TM) bağlı 
güçler ile “Bingazi’yi Savunma 
Seriyyeleri” arasında çıkan 
çatışmada, 16 kişinin öldüğü, 11 
kişinin yaralandığı bildirildi.
-Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab 
vilayetine bağlı Almar ilçesinin 
Emniyet Müdürü Muhammad 
Nasim Faryabi, bombalı saldırıda 
hayatını kaybetti.

22 Mart 2017 
- ÖSO ve diğer rejim karşıtı gruplar, 
Hama ilinde Esed ve destekçisi 
yabancı terörist gruplara karşı 
ilerleyerek merkezin 6 kilometre 
yakınına ulaştı.

17 Mart 2017 
- İsrail Yüksek Mahkemesi, 
Kudüs’te doğan Filistinlilerinin 
şehirle olan özel bağını tanıdı 
ve onların bölgenin yerlisi 
olduğunu ifade etti
- Filistin Devlet Başkanlığı, 
Filistin Milli Fonu’nun İsrail’in 
kararı ile terör listesine 
alınmasını Oslo Anlaşmasının 
ihlali olarak nitelendirerek 
kınadı.
- İsrail Savunma Bakanı 
Avigdor Liberman’ın 
Ramallah’ın kuzeydoğusundaki 
Beyt Eyl Yahudi yerleşim birimi 
çevresindeki Ayrım Duvarı 
inşasının tamamlanmasına 
onay verdiği belirtildi.
-Fas Kralı 6. Muhammed, 
Adalet ve Kalkınma Partisi 
Ulusal Konsey Başkanı Sadettin 
Osmani’yi yeni hükümeti 
kurmakla görevlendirdi.

- Musul’un Sincar ilçesinde, 
PKK’ya bağlı yerel militanlar ile 
Suriyeli Peşmergeler arasında 
çatışma çıktı.
- Terör örgütü PYD/PKK’nın, 
Haseke’ye bağlı Kamışlı’daki 
Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) 
çatısı altındaki parti binalarını 
basıp ateşe verdiği belirtildi.

19 Mart 2017
- Yemen’deki yönetim karşıtı 
Husilerin, Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’a balistik füze 
saldırısı düzenlediği iddia edildi.
- IKBY’deki Türkmen siyasi parti 
ve dernekler PKK’nın Sincar’daki 
varlığına karşı ortak bildiri 
yayımlayarak örgütün koşulsuz 
ilçeden çekilmesi çağrısı yaptı.



29 Mart 2017 
- 28. Arap Birliği Zirvesi, 16 ülkenin 
devlet başkanlarının katılımıyla 
Ürdün’ün Ölü Deniz bölgesinde 
başladı.
-Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de 
çatışan tarafların, kuşatma 
altındaki dört kasabada bulunan 
sivillerin tahliyesi konusunda 
anlaştığını bildirdi.

16 Mart 2017 
- Fas Kralı 6. Muhammed’in, 
5 ayı aşkın bir süredir 
sonuca ulaşılamaması 
nedeniyle hükümet 
kurma görevini Adalet ve 
Kalkınma Partili Başbakan 
Abdulilah Benkiran’dan 
alarak aynı partiden başka 
bir milletvekiline vereceği 
bildirildi.

06 Mart 2017
-Terör örgütü PYD/PKK’nın 
paravan örgütü SDG’ye bağlı 
unsurlar, Münbiç ilçesinde 
örgüt ile Özgür Suriye Ordusu 
arasındaki bölgeye Beşşar Esed 
rejimi bayrağı dikti.

09 Mart 2017

05 Nisan 2017 

13 Mart 2017

01 Nisan 2017 

08 Mart 2017

15 Mart 2017 

31 Mart 2017 

- Irak’ın Selahaddin vilayetinde 
düğün salonuna düzenlenen intihar 
saldırısı sonucu 23 kişi öldü, 20 kişi 
yaralandı.

-Pakistan’ın Pencap eyaletinde 
nüfus sayım yetkililerini hedef alan 
intihar saldırısında altı kişi yaşamını 
yitirdi.

- Musul’un batı yakasındaki 
Neft Mahallesi’ni terör örgütü 
IŞİD’den Irak ordusuna bağlı 
güvenlik güçleri tarafından geri 
alındı.
- İsrail Savunma Bakanı 
Liberman, “Filistin-İsrail 
meselesinin çözümü için 
İsrail vatandaşı olan Araplar 
vatandaşlıktan çıkarılarak Batı 
Şeria’ya gönderilmeli.” dedi.

-Irak meclisinin, Kerkük’teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca “Irak 
bayrağı” asılması yönündeki kararı onayladığı bildirildi.
- Irak’ın Kerkük Valisi Kerim, Irak Meclisinin kentteki kamu kurum ve 
kuruluşlarına yalnızca “Irak bayrağı” asılması kararının yasal olmadığını 
ve bunu uygulamayacaklarını söyledi.
-Tunus’ta 10 parti, “siyaset sahnesindeki kayıp dengenin sağlanması ve 
Nahda Partisinin baskınlığının azaltılması” hedefiyle muhalif bir cephe 
kurduğunu açıkladı.

-Irak güçlerinin, ülkenin ikinci büyük 
hapishanesini terör örgütü IŞİD’den 
geri aldığı bildirildi.

- Astana’da düzenlenen Suriye 
konulu toplantıda, Türkiye ve 
Rusya’nın yanı sıra İran’ın da 
resmen ateşkesin garantörü 
olmasına karar verildi.
- Pakistan’da 19 yıl aradan sonra 
ilk kez nüfus sayımı yapıldı. 
- Afganistan’ın doğusundaki 
Nangarhar vilayetinde terör 
örgütü IŞİD’e karşı düzenlenen 
hava saldırısında 17 örgüt üyesi 
öldürüldü.

- Pakistan’ın kuzeybatısındaki 
Paraçinar kentinde Şiileri hedef 
alan intihar saldırısında ilk 
belirlemelere göre, 13 kişi öldü, 40 
kişi yaralandı.

07 Mart 2017
- Irak’ta güvenlik güçleri, Musul 
kent merkezinin batı yakasında 
yer alan valilik binasının da 
aralarında olduğu birkaç 
hükümet binasını terör örgütü 
IŞİD’den kurtardı.
-Pakistan ile Türkiye arasında 
nükleer yayılmanın önlenmesi 
ve silahsızlanma üzerine istişare 
toplantısının 5. turu yapıldı.

12 Mart 2017
- Suriye’nin Münbiç bölgesinde 
Esed, ABD ve Rusya’nın korumaya 
aldığı terör örgütü PYD/PKK, sözde 
yönetim kurduğunu duyurdu.



22 Nisan 2017
- Afganistan’ın kuzeyindeki Belh 
vilayetinde 209. Şahin Kolordu 
Komutanlığına düzenlenen 
saldırıda 140 güvenlik görevlisinin 
yaşamını yitirdiği bildirildi.
-Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve 
Kerkük Milletvekili Salihi: “Kerkük’te 
tek taraflı kararlarla emrivakilerle ve 
bayrak krizleriyle kentteki Türkmen 
varlığı ve gerçeği değiştirilemez” 
dedi. 

17 Nisan 2017
- İsrail cezaevlerindeki yaklaşık 
iki bin Filistinli mahkum, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi 
talebiyle açlık grevi başlattı.

21 Nisan 2017 19 Nisan 2017

24 Nisan 2017

-İsrail ordusundan yapılan yazılı 
açıklamada, Suriye tarafından 
atılan iki havan mermisinin 
Golan Tepesi’ne düştüğü ancak 
ölen ya da yaralanan olmadığı, 
İsrail ordusunun da roketlerin 
geldiği Suriye tarafındaki 
mevzileri vurarak karşılık verdiği 
belirtildi.

- ABD Dışişleri Bakanlığı, 
Peşmerge güçleri için Irak’a 
295.6 milyon dolarlık silah 
satışını onayladığını açıkladı.

- Mısır ordusundan yapılan yazılı 
açıklamada, Mısır ve ABD’nin 
donanma güçlerinin, Kızıldeniz 
karasularında “Kartalın Selamı 2017” 
isimli ortak askeri tatbikata başladığı 
belirtildi.
-İsrail’in eski Savunma Bakanı 
Moşe Yaalon, Suriye’de terör 
örgütü IŞİD’in kontrolünde 
bulunan bölgelerden İsrail’e saldırı 
olduğunda örgütün kendilerinden 
özür dilediğini söyledi.

23 Nisan 2017
- Suudi Arabistan’da, ülkenin 
Washington Büyükelçisi, İstihbarat 
Başkan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri 
Komutanı ve bazı bakanlar 
görevden alındı.

07 Nisan 2017 

25 Nisan 2017

- ABD Suriye’nin Humus kentindeki 
bir hava üssünü füzelerle 
vurdu. Trump, Esed rejiminin 
kimyasal silah kullandığına şüphe 
duymadıklarını açıkladı.

- Suriye’de Beşşar Esed 
rejiminin Lazkiye kırsalındaki 
Türkmendağı’na düzenlediği 
saldırılarda 2 kişinin öldüğü 
bildirildi.

06 Nisan 2017 
- ITC Başkan Yardımcısı ve 
Milletvekili Turan, ‘’Kerkük’teki 
bayrak krizini Anayasa 
mahkemesine taşıyoruz.’’ dedi.

26 Nisan 2017
- Suudi Arabistan’ın 
karasularına sızmaya çalışan 
Husilere ait bomba yüklü bir 
botun imha edildiği bildirildi.
- Fransa Dışişleri Bakanı 
Ayrault, Esed rejiminin İdlib’teki 
saldırıda kimyasal silah 
kullandığının kesin olduğunu 
bildirdi.
- Basra Körfezi’nde ABD 
donanmasına ait seyir halindeki 
güdümlü füze destroyerinden 
İran gemisine uyarı fişeği 
atıldığı bildirildi.



11 Nisan 2017
- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) “bağımsızlık referandumu”nun eylül 
ayında milletvekili ve başkanlık seçimleriyle birlikte yapılmasının planlandığı 
belirtildi.
- Mısır’daki kilise saldırganlarından birinin terör örgütü IŞİD’e mensup 
olduğu gerekçesiyle Kuveyt’te gözaltına alındığı ancak teslim edildiği Mısır 
makamlarınca serbest bırakıldığı iddia edildi.
- Mısır parlamentosu, İskenderiye ve Tanta kentlerinde iki kiliseyi hedef 
alan bombalı saldırıların ardından, ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL 
uygulanmasını onayladı.

12 Nisan 2017 
- İran’da 19 Mayıs’ta yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
için aday başvurularının ikinci 
gününde, eski Cumhurbaşkanı 
Mahmud Ahmedinejad’ın 
da adaylık başvurusu yaptığı 
bildirildi.
- ABD, İngiltere ve Fransa 
tarafından hazırlanan, 
İdlib’deki kimyasal silah 
saldırısını kınayarak saldırının 
soruşturulmasını isteyen BMGK 
karar tasarısını Rusya veto etti.

16 Nisan 2017

27 Nisan 2017

-Irak’ın Musul kentinde, ordu 
birliklerinin Musul el-Kadime 
Bölgesi’nde ciddi bir ilerleme 
kaydettiği, bölgede stratejik 
öneme haiz bazı kısımları ele 
geçirdiği bildirildi.

- İsrail İstihbarat Bakanı 
Yisrael Katz, Suriye’deki Şam 
Havaalanı’na yönelik saldırının 
arkasında Tel Aviv yönetimin 
olduğunu dolaylı bir ifade 
kullanarak kabul etti.
- İngiltere Dışişleri Bakanı 
Boris Johnson, ABD 
yönetiminin, gelecekte Suriye 
rejimine yönelik olası bir 
askeri harekatına ülkesinin de 
katılabileceğini belirtti.

30 Nisan 2017
- ABD’nin, Afganistan’ın 
güneyindeki Helmand vilayetine 
300 kişilik birlik gönderdiği 
bildirildi.
-ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı 
koalisyonun, göreve başladığı 
Ağustos 2014’ten Mart 2017’ye 
kadar 396 sivilin “yanlışlıkla” 
ölümüne neden olduğu bildirildi.

09 Nisan 2017
- Mısır’ın Tanta şehrinde 
bir kilisede meydana gelen 
patlamada 43 kişi hayatını 
kaybetti. 

17 Nisan 2017 
- İsrail cezaevlerindeki yaklaşık 
iki bin Filistinli mahkum, yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi 
talebiyle açlık grevi başlattı.

18 Nisan 2017

29 Nisan 2017 

- İsrail Cezaevleri İdaresinin 
açlık grevindeki Filistinli 
mahkumların aileleri ve 
avukatlarıyla görüşmelerini 
yasakladığı bildirildi.

-Irak Başbakanı Haydar el-
Abadi, ülkedeki Şiilere “Bu ülkeyi 
hepimiz birlikte yönetmeliyiz” 
çağrısı yaptı.
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