KISA KISA

ORTADOĞU BÜLTENİ
01 Ocak 2019
• Taliban militanlarının Afganistan'ın
kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin
Sayyad ilçesine saldırması sonucu,
20 güvenlik görevlisinin yaşamını
yitirdiği açıklandı.
• Birleşmiş Milletler (BM) Bilim ve
Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO),
Filistin sorununda İsrail'e karşı
önyargılı tutum izlediğini öne
sürerek örgütten ayrılmak üzere
resmi başvuru yapan ABD ve
İsrail'in, yeni yıldan itibaren artık
UNESCO ile üyelik bağı kalmadı.
• İran'da ilk kez Sünni bir kadın,
büyükelçi olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı
İshak Cihangiri, Sistan ve
Beluçistan eyaletine yaptığı ziyaret
sırasında Kasrı Kend İlçesi
Kaymakamı Hümeyra Rigi'yi
"İran'ın yeni Brunei Büyükelçisi"
olarak tanıttı.

04 Ocak 2019
• Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva
bölgesinde bulunan Filistin Radyo
ve Televizyon karargahına yüzü
maskeli ve silahlı bazı kişiler saldırı
düzenledi. Saldırıyı düzenleyen
grup karargâhta bulunan ekipman
ve cihazlara zarar vererek çalışan
kişilere de fiziki saldırıda bulundu.
• El-Fetih'in Gazze'deki Sözcüsü Atıf
Ebu Yusuf, Hareket'in Gazze'deki
ofislerini saldırı olasılığına karşı
ikinci bir emre kadar kapatma
kararı aldığını belirtti. Ebu Yusuf,
El- Fetih Hareketi mensuplarının
Gazze'deki güvenlik güçlerince
gözaltına alındığı ve birçok üyenin
de tehdit edildiği iddiasında
bulundu.

02 Ocak 2019

03 Ocak 2019

• ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
İsrail Başbakanı Benyamin
Netanyahu ile görüşmesinde,
ABD’nin Suriye’den çekilme
kararının İsrail ile işbirliğini
etkilemeyeceğini söyledi.

• Fas'ın başkenti Rabat'ta bir grup
öğretmenin maaşlarına zam
talebiyle düzenlediği gösteriye
güvenlik güçlerinin müdahalesi
sonucu protestocu gruptan 18 kişi
yaralandı.
• İsrail polisi, aşırı Yahudi grupların
2018’de Filistinlilere karşı işlediği
suçlarda yüzde 50 artış olduğunu
açıkladı. İsrail polisi tarafından
açıklanan verilere göre, aşırı Yahudi
gruplar geçtiğimiz sene
Filistinlilere karşı 300 eylem yaptı.
Bu saldırıların 50’si işgal altındaki
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te
Filistinlilere ait mülkleri hedef alan
saldırılarla gündeme gelen
"HaKibutsa Lişalem HaKinas"
(Bedel Ödetme) isimli radikal
Yahudi örgüt tarafından
düzenlendi.

06 Ocak 2019
05 Ocak 2019
• ABD'nin İran'a tüm balistik füze
faaliyetlerini durdurma çağrısının
ardından Tahran, üç yeni uydunun
fırlatma öncesi testlerinin başarıyla
geçtiğini duyurdu.
• İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis
Konseyi, ülkenin mali yasalarını
uluslararası normlara uygun hale
getirecek kara parayla mücadele
yasasını bazı değişikliklerle
onayladı.
• Amerika'da yayın yapan CBS
kanalına konuşan Mısır
Cumhurbaşkanı Sisi, Sina
Yarımadası'nda teröristlere karşı
İsrail ile yardımlaştıklarını söyledi.

07 Ocak 2019
• Hamas Sözcüsü Berhum, Filistin'in, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki
görevlilerini çekme kararı için, "Gazze'nin vatandan ayrılması planının
tamamlanması" yorumunu yaptı.
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• Kahire’deki Ebu Seyfeyn Kilisesi
yakınlarında daha önce tuzaklanmış
olan el yapımı bomba etkisiz hale
getirme sürecinde infilak etti. Bir
polis memuru hayatını kaybetti, bir
polis memuru da yaralandı.
• Yemen İçişleri Bakanı Ahmed elMeyseri, ülkenin güneyinde BAE
destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin
Şebve'ye bağlı el-Sade köyünde elHecr kabilesine düzenlediği ve 9
kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla
ilgili soruşturma komitesi
kurulmasına karar verdiğini söyledi.
• İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde
Hamas'a ait iki gözetleme kulesine
hava saldırısı düzenledi.

09 Ocak 2019
• İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin
güneyindeki Han Yunus kentine
sızması olayıyla ilgili soruşturma
kapsamında, İsrail'e casusluk yapan
45 Filistinli gözaltına alındı.
• Kerkük Valiliği, Kürdistan
Yurtseverler Birliği'nin parti
binalarına Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi bayrakları asmasıyla
başlayan gerginlik üzerine Bağdat'tan
takviye birlik istedi.

10 Ocak 2019
• Yemen'in güneyinde yer alan Lahic
kentindeki el-Aned Askeri Üssü'ne
insansız hava aracıyla düzenlenen
saldırıda, 1'i subay 4 asker yaşamını
yitirdi.
• ÖSO çatısı altındaki Ulusal
Özgürleştirme Cephesi ile Heyeti
Tahrir-i Şam arasında anlaşmaya
varıldı. Anlaşmayla İdlib genelinde
ateşkes sağlanacağı, grupların kentte
karşılıklı olarak açtıkları hendeklerin,
siperlerin kaldırılacağı ve esirleri
takas edeceği öğrenildi.

11 Ocak 2019

12 Ocak 2019

• Irak'ın Anbar vilayetinde bomba
yüklü araçla düzenlenen saldırıda
ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16
kişi yaralandı.

• Tunus Nahda Hareketi lideri
Gannuşi, yıl sonunda yapılması
beklenen Cumhurbaşkanlığı ve
genel seçimlere Hareket'in
katılacağını ancak kendisinin aday
olmayacağını açıkladı.

14 Ocak 2019
• Irak'ın Kerkük vilayetinde terör
örgütü IŞİD’in düzenlediği iki
saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını
kaybetti.
• Yemen'in güneyinde yer alan Lahic
kentinde, Husiler tarafından
düzenlenen saldırıda yaralanan
Askeri İstihbarat Başkanı
Muhammed Salih Tamah hayatını
kaybetti.

15 Ocak 2019
• İran Cumhurbaşkanı Ruhani,
ülkedeki Sünniler ve Türkmenlerin
yönetimde daha fazla yer almaları
gerektiğini belirtti.

16 Ocak 2019
• Terör örgütü YPG/PKK'nın
işgalindeki Münbiç'te, ABD
askerlerinin devriye yaptığı sırada
meydana gelen patlamada 4’ü
ABD'li, 20 kişi hayatını kaybetti 20
kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD
üstlendi.

17 Ocak 2019
• Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, ülkesinin bu yıl Suriye ve
Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğini
söyledi.

13 Ocak 2019
• Eski Irak başbakanlarından Nuri elMaliki'nin liderliğindeki Dava Partisi
Milletvekili Aliye Nesif, Bağdat'ta
yaptığı açıklamada, Irak heyetlerinin
geçen yıl İsrail'i ziyaret ettiği ve
ülkenin İsrail ile normalleşme süreci
iddiasını sorgulamak için mecliste
76 milletvekilinden imza
topladıklarını söyledi. Söz konusu
iddiaların aydınlatılması gerektiğini
belirten Nesif, konunun sorulması
için Dışişleri Bakanı Hakim'in
meclise çağrılmasını talep etti.

18 Ocak 2019
• Tunus İşçi Örgütü Genel Sekreteri Nureddin Tabubi’nin grev çağrısı ülke genelinde
karşılık buldu. Yaklaşık 731 binden fazla Tunuslu memur sokaklara dökülerek
hükümeti istifaya çağırdı. Maaş zamları için yapılan müzakerelerin başarısız olması
üzerine gelen çağrıya destek veren Tunuslular, ekonomik buhranın giderek
artmasından yakındı.
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27 Ocak 2019

30 Ocak 2019

• Irak Savunma Bakanlığına bağlı
Güvenlik Medyası Merkezi tarafından
yapılan yazılı açıklamada,
Selahaddin'e bağlı Şirgat ilçesinde iki
ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırılarda, aralarında güvenlik
güçleri mensuplarının da olduğu 4
kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin
yaralandığı aktarıldı.
• Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce
kentinde yerlerinden edilmiş kişilerin
bulunduğu sığınma merkezine top
atışıyla düzenlenen saldırıda 8 sivil
öldü, 30 sivil yaralandı.

• Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rami el-Hamdallah'ın başkanlığını
yürüttüğü hükümetinin istifasını kabul etti ve Hamdallah'ın yeni hükümet kurulana
kadar görevine devam etmesini istedi.

06 Şubat 2019
• Terör örgütü YPG/PKK ile rejim
kontrolünde faaliyet gösteren
şirketler, Deyrizor'da örgüt
işgalindeki alandan çıkarılan
petrolün, rejimin hâkim olduğu
alana transferi için yeni bir anlaşma
yaptı. Edinilen bilgiye göre,
Deyrizor'un batısında, rejim
kontrolündeki alanda faaliyet
gösteren şirketler, YPG/PKK'dan
aldıkları petrolü daha hızlı şekilde
transfer edebilmek için YPG/PKK
işgalindeki Şuheyl beldesinden,
rejim kontrolündeki Bukris
beldesine boru döşedi.

11 Şubat 2019
• Irak meclisindeki Fetih Koalisyonu
lideri Hadi Amiri, ABD güçlerinin
ülkedeki varlığına tepki göstererek,
ABD'nin Irak'ta güç bulundurmasına
asla izin vermeyeceklerini söyledi.
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07 Şubat 2019
• ABD, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün,
Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri
Bakanları, Washington'da
düzenlenen IŞİD Karşıtı Koalisyon
Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın
ardından ortak bir açıklama yaptı.
Suriye'deki savaşın askeri bir
çözümünün olmadığına işaret
edilen açıklamada, BM Güvenlik
Konseyinin (BMGK) 2254 numaralı
kararı ile diplomasi ve uluslararası
kararlar doğrultusunda BM
çabalarına destek verileceği
belirtildi.
• Libya'da General Halife Hafter'e bağlı
güçler, ülkenin güneyindeki en
büyük petrol sahası Şerare'nin
güvenliğinin sağlandığını duyurdu.

12 Şubat 2019
• Irak Ortak Operasyonlar Komutanı
Korgeneral Abdulemir Yaralla, basına
yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün
güvenliğini bir tek federal güç
sağlayacak.'' ifadesini kullandı.
Merkezi hükümete bağlı Irak ordusu,
polis ve federal gücün yer alacağı
Kerkük Operasyon Komutanlığı
kurulacağını belirten Yaralla,
''Kurulacak Kerkük Operasyonlar
Komutanlığında Peşmerge
olmayacak.'' dedi.
• Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekâtı ile
terörden arındırılan Çobanbey
beldesinin girişinde bombalı aracın
patlaması sonucu 2'si ağır 3 kişi
yaralandı.

16 Şubat 2019
• Lübnan'da Başbakan Saad el-Hariri
tarafından kurulan ulusal birlik
hükümeti meclisten güvenoyu aldı.

08 Şubat 2019
• BM, Yemen hükümeti ile Husilerin,
Hudeyde'de askeri güçlerin karşılıklı
olarak yeniden konuşlandırılması ve
yardım koridorlarının açılması
konusunda ön anlaşmaya vardığını
duyurdu.

17 Şubat 2019
• Irak'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) ile ülkenin diğer bölgeleri
arasındaki tüm iç gümrük
noktalarının kaldırıldığı belirtildi.
Bundan sonra gümrük vergilerinin
sadece ülke sınırındaki kapılarda
alınacağı ifade edildi.

18 Şubat 2019

19 Şubat 2019

• Birleşmiş Milletler (BM), Yemen hükümeti ve Husilerin liman kenti Hudeyde'den
askeri güçlerini çekerek yeniden konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardığını
duyurdu.
• Irak'ta geçen yıl yolsuzluk suçlamasıyla, aralarında eski bakan ve üst düzey
yöneticilerin de olduğu 32 kişi hakkında tutuklama ve gözaltı kararı verildiği
açıklandı.
• Suriye'de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib'de 2 bomba
yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 37 sivil
yaralandı.

• Tunus Maliye Bakanı Rıza Şelgum,
parlamentoda yaptığı konuşmada,
bugüne kadar devrik
Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin
Ali ve ailesine ait nakit, banka
hesabı ve taşınmaz mallardan
oluşan toplam yaklaşık 450 milyon
dolara el konulduğunu söyledi.
• AB ile Irak arasında Irak’ta terörden
zarar gören ve kamu hizmeti
konusunda yoksunluk yaşanan
bölgelerin kalkınması için 41,5
milyon dolarlık destek anlaşması
imzalandı.
• Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki
Sina Yarımadası'nda düzenlenen
operasyonlarda güvenlik güçleriyle
çatışmaya giren 16 kişinin
öldürüldüğünü duyurdu.

20 Şubat 2019
• Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a
düzenlenen bombalı saldırıdan
sorumlu olduğu gerekçesiyle idama
mahkûm edilen 9 kişinin cezaları
infaz edildi.
• ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
terör örgütü IŞİD ile mücadeleye
farklı taktiklerle devam edeceklerini
belirterek, "Bize yardım etmeleri
için yerel güçleri kullanabiliriz."
dedi.

23 Şubat 2019
21 Şubat 2019
• Abu Dabi Limanlar İdaresi’nin
yayınlanan genelgeye göre, Katar ile
BAE arasında mal sevkiyatını
yasaklayan önceki genelgeler iptal
edildi. Katar bayrağı taşıyan yabancı
kargo şirketlerinin gemileri ile
Katarlılara ait gemilere uygulanan
yasağın ise devam ettiği belirtildi.

24 Şubat 2019
• Suudi Arabistan'ın Washington'a
atadığı ilk kadın büyükelçi Prenses
bin Sultan bin Abdülaziz el-Suud, eski
Washington Büyükelçisi olan
babasından 14 yıl sonra aynı göreve
geldi.
• Esed rejimi ve İran destekli grupların
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"
sınırları içindeki sivil yerleşimlere
düzenlediği saldırılarda 2 sivil
hayatını kaybetti.
• Yemen'in kuzeyindeki Sada kentinde,
Husi militanlarının bir semt pazarına
düzenlediği saldırıda 12 asker öldü,
aralarında sivillerin de bulunduğu 50
kişi yaralandı.

• Washington’ın, 200 kadarı Suriye'nin
kuzeydoğusunda, 200 kadarı da
güneydoğusundaki el-Tanf
bölgesinde olmak üzere yaklaşık 400
askerini bir süre daha Suriye'de
bırakacağı iddia edildi.

• İsrail Başbakanı Netanyahu
liderliğindeki Likud Partisi, 9
Nisan'da yapılacak seçimler öncesi
Arap karşıtlığıyla bilinen Yahudi Evi
Partisi ile ittifak kurdu.
• İsrail'de Netanyahu’nun en önemli
rakipleri olarak gösterilen İsrail
Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile
Yeş Atid grubu lideri Yair Lapid
seçim için ittifak kurma kararı aldı.

25 Şubat 2019
• İran Dışişleri Bakanı Muhammed
Cevad Zarif görevinden istifa etti.
Zarif'in istifa nedenine ilişkin bir
açıklama yapılmadı.

27 Şubat 2019
• İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit
Selman Samani, ülkedeki genel
seçimlerin 21 Şubat 2020 tarihinde
düzenleneceğini söyledi.
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