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01 Kasım 2015: 

- Mısır, Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl 
Amaçlarla Kullanımı Komitesine üyeliği için 
İsrail lehine oy kullandığını açıkladı. 

- İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı Müşaviri 
Maude, İngiliz yatırımcıların İran'a uzun süreli 
yatırım yapmaları için geldiklerini söyledi. 

- Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Muhammet, 
"Irak'ta 8 milyon yardıma muhtaç ve 1 milyon 
300 bin kişi de evini terk etmiş durumdadır" 
dedi. 

- Terör örgütü IŞİD'in, Suriye'nin Humus 
vilayetinde nüfusunun çoğunluğu Hıristiyan 
olan Mehin bölgesini ele geçirdiği bildirildi. 

- Bayırbucak bölgesinde Esed güçleriyle 
Türkmenler arasında çıkan çatışmalarda, 25 
Esed askeri öldü. 

02 Kasım 2015: 

-Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü IŞİD 
şüphelisi 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

03 Kasım 2015: 

- Tunus'ta terör örgütüne finansman sağlayan 
2 hücreye üye olduğu belirtilen 8 kişinin 
gözaltına alındığı açıklandı. 

- Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jan 
Kubis, Erbil'de IKBY Başbakanı Neçirvan 
Barzani ile bir araya geldi. IKBY hükümetinin 
resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre 
Kubis ile Barzani, Erbil-Bağdat ilişkileri, 
Ortadoğu'daki gelişmeler ve Kürt bölgesindeki 
siyasi krizi ele aldı. 

- Libya'nın başkenti Trablus'ta Milli Genel 
Kongre'ye (MGK) bağlı Ulusal Kurtuluş 
Hükümeti'nde Planlama Bakanı Muhammed 
el-Kaddar'ın silahlı kişiler tarafından 

alıkonulması üzerine MGK'ya bağlı silahlı 
gruplar arasında çatışmalar çıktığı bildirildi. 

- Umman Denizi'nde oluşan Chapala kasırgası 
yüzünden Yemen'in farklı bölgelerinde bin 230 
ailenin tahliye edildiği bildirildi. 

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, IŞİD 
militanlarının Rus yolcu uçağını Sina 
yarımadasında düşürdüklerini iddia etmesini 
propaganda olarak niteledi. 

04 Kasım 2015: 

- Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Ariş 
kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 
polisin öldüğü, 10 kişinin ise yaralandığı 
açıklandı. 

- Mısır'ın Sina Vilayetindeki intihar saldırısını 
Terör örgütü IŞİD'e biat ettiğini duyuran 'Sina 
Vilayeti' adlı grup üstlendi. 

- BM Genel Sekreteri Ban, Martin Kobler'i 
Libya Özel Temsilcilisi olarak görevlendirildi. 

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, 
ülkesinin 'demokrasi yolunda' olduğunu ileri 
sürerek, başta Müslüman Kardeşler 
hareketinin destekçileri olmak üzere binlerce 
kişinin tutuklanmasına yol açan geniş kapsamlı 
güvenlik yasasını savundu. 

05 Kasım 2015: 

- Bahreyn'de, "İranlı gruplarla bağlantısı 
olduğu belirtilen bir terör örgütüne mensup 
oldukları" gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı. 

- Gazze'deki Filistinli gruplar, Batı Şeria ve 
Kudüs'teki "İntifada"ya destek verdiklerini 
bildirdi. 

- İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze 
Şeridi'nde anestezi kadrosundaki yetersizlik 
sebebiyle birçok ameliyatın ileri tarihlere 
ertelendiği açıklandı. 



- Suriyeli muhalifler, Şam-Hama-Halep 
bağlantısı üzerinde bulunan stratejik Morik 
ilçesinin kontrolünü ele geçirmeyi başardı. 

- Fransa IŞİD'le mücadele'de uçak gemisi 
Charles De Gaulle'yi yeniden 
konuşlandıracağını bildirdi.  

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, 
resmi bir ziyaret için geldiği Londra'da hem 
muhaliflerinin hem yandaşlarının gösterileriyle 
karşılandı. 

06 Kasım 2015: 

- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR), kış aylarındaki hava 
şartları nedeniyle Irak'taki 420 bin Suriyeli ve 
Iraklı sığınmacıya yardım dağıtacağını açıkladı. 

- Lübnan'ın kuzeydoğusunda bulunan Suriye 
sınırındaki Arsal kentinde meydana gelen 
bombalı saldırı sonucu 5 Lübnan askeri 
yaralandı. 

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
hükümete Mısır'a yapılan tüm uçuşların geçici 
olarak durdurulması talimatı verdi. 

- Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, ABD'nin, 
"nükleer programı kısıtlandırın" talebini kabul 
etmedi. 

- Suriye Türkmen Meclisi Başkanı 
Abdurrahman Mustafa, son dönemde kurulan 
“Demokratik Suriye Güçleri” adlı grubu 
tanımadıklarını ve reddettiklerini açıkladı. 

- Suriye'de muhalif birlikler, Hama'nın 
kuzeyinde yer alan bazı bölgelerin kontrolünü 
sağladı. 

-15-16 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek olan 
G-20 liderler zirvesi öncesinde emniyet 
güçlerinin düzenlediği operasyonda Irak Şam 
İslam Devleti'yle (IŞİD) bağlantılı olduğundan 
şüphelenilen kişiler gözaltına alındı. 

07 Kasım 2015: 

- Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir'i, Tinduf 
Mülteci Kampı'nda yaşayanları ihmal etmek ve 
trajik bir durumda bırakmakla suçladı. 

- Rusya, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin 
Mısır'daki vatandaşlarını tahliye kararının 
ardından Şarm eş-Şeyh Havalimanı'ndan bu 
ülkelere 39 sefer yapılacağı belirtildi. 

- Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları, Mavi 
Marmara gemisine baskın düzenleyen İsrail ile 
ilgili verilen soruşturmama kararının yeniden 
incelenmesini istedi. 

08 Kasım 2015: 

- Irak'ta (Sünni) Muttehidun Bloku lideri 
Usame el-Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya 
gelerek, Musul'un IŞİD’den kurtarılması 
operasyonu hazırlıklarını ele aldı. 

- Sırbistan'ın Libya'daki büyükelçiliğinde 
çalışan 2 kişinin kaçırıldığı bildirildi. 

09 Kasım 2015: 

- Mısır’da terör örgütü IŞİD’e biat eden "Ensar 
Beyt el-Makdis" adlı örgütün önde gelen 
liderlerinden biri öldürüldü. 

- İsrail askerlerinin hedefi bu kez Tulkerm'de 
yer alan üniversite kampüsü oldu. Düzenlenen 
baskında onlarca Filistinli yaralandı. 

- Suriye'nin İdlib şehrinde bulunan çadır kent 
yakınına düşen füze nedeniyle 6 kişi öldü, 12 
kişi yaralandı. 

-Rusya ve İran, hava savunma sistemi S-300 
füzelerinin Tahran'a teslimatı için sözleşme 
imzaladı. 

10 Kasım 2015: 

-ABD Dışişleri Bakanlığı, Viyana'da bakanlar 
düzeyinde Suriye konulu toplantı yapılacağını, 
toplantıya ABD adına Dışişleri Bakanı John 
Kerry'nin katılacağını bildirdi. 



- Ürdün'ün başkent Amman'daki polis eğitim 
merkezinde, bir polisin ateş açması sonucu 2 
Ürdünlünün yanı sıra 2'si ABD'li ve 1'i Güney 
Afrikalı 3 eğitmen hayatını kaybetti.  

- Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin 
Gormaç ilçesinde Taliban militanlarıyla 
güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 17 
kişi yaşamını yitirdi. 

-Kanada, 2015 yılı sonuna kadar almayı 
kararlaştırdığı 25 bin Suriyeli sığınmacının 
koordinasyonu için bir komite kurdu. 

- Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 
"Seraya es-Selam" milis gücünün Diyala'daki 
askeri faaliyetlerini dondurdu. 

11 Kasım 2015: 

- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 
düzenlenen Arap-Latin Amerika Zirvesi'ne 
katılan Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, zirve 
arasında Kızıldeniz'in öbür yakasında ülkesine 
komşu olan Sudan ve Cibuti liderleri ile ayrı 
ayrı görüşerek Yemen krizini ele aldı. 

- Suriye ordusuna bağlı birliklerin Halep'in 
doğusunda Kuveyris askeri havaalanındaki 
terör örgütü IŞİD kuşatmasını kırdığı söylendi. 

- Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na mensup 
4 asker öldürüldü. 

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de protesto 
yürüyüşü yapan binlerce kişi, Eşref Gani 
liderliğindeki ulusal birlik hükümetinin 
istifasını istedi. 

12 Kasım 2015: 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge 
gücü, Musul'un Sincar (Şengal) ilçesini terör 
örgütü IŞİD’den kurtarmak için geniş çaplı bir 
operasyona başladı. 

- Ehli Hastanesinde çalışan bir sağlık görevlisi, 
20 kişilik polis gücünün hastaneye baskın 

yapıp, Abdullah Şelalide adındaki genci ateş 
ederek öldürdüğünü bildirdi.  

- AB'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim 
birimlerinde üretilen ürünlerde "İsrail malı" 
etiketi kullanılmasını engelleyen kararını 
Hamas memnuniyetle karşıladı. 

- Rusya'ya ait uçağın Sina Yarımadası'nda 
düşmesinin ardından çok sayıda turistin 
bölgeyi terk etmesi Mısır ekonomisini olumsuz 
etkiledi. Mısır Turizm Bakanı Hişam Zagzug, 
ülkesinin turizmdeki aylık kaybını 281 milyon 
dolar olarak öngördüklerini ifade etti. 

- İran devlet televizyonunda yayınlanan bir 
programda, ülkedeki Azerbaycan Türklerinin 
aşağılandıkları gerekçesiyle protesto 
gösterileri düzenlendi. 

- Hamas, İsrail'in Gazze sınırına hendek kazma 
yönündeki planının, yıllardır uygulanan 
ablukanın "daha da ağırlaştırılması" amacını 
taşıdığını belirtti. 

- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen 
iki patlamada 43 kişi öldü, 239 kişi de 
yaralandı.  

-ABD, peşmerge gücünün, Sincar'ı IŞİD’den 
kurtarmak için başlattığı geniş çaplı 
operasyona hava saldırılarıyla destek verdiğini 
bildirdi 

13 Kasım 2015: 

- Tunus'ta koalisyon ortağı Nida Tunus 
Partisi'nden (NTP) istifa eden 32 milletvekili, 
kurucu heyetin, parti içi krizler konusunda 
karar alma hakkının bulunmadığını belirtti. 

- ABD güçleri, Rakka'da "Cihatçı John" lakaplı 
DAİŞ militanı Muhammed Emwazi'yi hedef 
alan bir hava saldırısı düzenledi. 

- Irak'ın Selahattin Vilayetine bağlı Tuzhurmatu 
ilçesinde Peşmerge güçleriye Haşi Şabi'ye bağlı 



Şii Türkmen milisleri arasında çıkan 
çatışmalarda 17 kişinin öldüğü açıklandı. 

- Bağdat'ın Sadr bölgesindeki bir Şii camisine 
yapılan iki intihar saldırısı sonucu ilk 
belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 

- IKBY Başkanı Mesut Barzani Şengal'in 
IŞİD’den kurtarıldığını açıkladı. 

- Lübnan Cumhuriyet Savcısı Samir Hammad'ın 
Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 43 
kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı 
dünkü saldırıyla ilgili olay yerinde yaptığı 
incelemede terör örgütü IŞİD'i işaret etti. 

- Rusya Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü İgor 
Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Rus savaş uçaklarının Suriye’de operasyon 
yaptığı bölge sayısını 8'e çıkardığını belirtti. 

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 
Ramallah kentinde bulunan Filistin devlet 
kurumlarını Doğu Kudüs'e taşımak için 
uğraştıklarını belirtti. 

- Rus sivil havacılık idaresi Rosaviatsiya, 
Mısır'da devlete ait EgyptAir havayolu 
şirketinin Rusya'ya uçuş yapmasına yasak 
getirdi. 

-Fransa'nın başkenti Paris'te peş peşe silahlı ve 
bombalı saldırılar düzenlendi. Fransa 
Cumhurbaşkanı Francois Hollande olağanüstü 
hal ilan etti. 

14 Kasım 2015: 

- Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 
Paris'te meydana gelen saldırıların terör 
örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini 
bildirdi. 

- Suriye rejimine destek veren ve karşı çıkan 
ülkeler arasında gerçekleştirilen Suriye 
görüşmelerinin üçüncü turu, Avusturya'nın 
başkenti Viyana'da başladı. 

- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye 
görüşmelerinde Suriyelilerin önderliğinde 6 ay 
içinde geçiş sürecini desteklediklerini, yeni bir 
anayasa taslağı hazırladıklarını, 18 ay içinde 
adil bir seçim yapılması konusunda 
anlaştıklarını ve kimin terörist kimin muhalif 
olduğunun belirleneceğini ve BM denetiminde 
bir ateşkesin uygulanacağını söyledi. 

- ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, terör 
örgütü IŞİD'in Libya kolu lideri Ebu Nebil'in, 
ABD ordusunun hava saldırısında 
öldürüldüğünü bildirdi. 

-Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa'nın 
IŞİD'i vurmaya devam edeceğini söyledi. 

15 Kasım 2015: 

- Suriye'de Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle 
Halep'in güneyine saldıran Esed güçlerinin, 
muhaliflerin kontrolündeki Hadır ve Ays 
beldelerini geri aldığı bildirildi. 

- Paris'teki Bataclan Konser Salonu 
saldırganlarından birinin isminin Ömer İsmail 
Mostefai olduğu bildirildi. 

- Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, sözlerine yer verilen Caferi, "Irak 
istihbarat kaynakları, Fransa, ABD, İran ve bazı 
ülkelerin IŞİD'in saldırısına uğrayacağı bilgisini 
aldı ve bu durum söz konusu ülkelere tebliğ 
edildi" dedi. 

- Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin 
Kaplan, Musul'u terör örgütü IŞİD'den 
kurtarmaya yönelik operasyonunun "ciddi bir 
iş" olduğunu belirterek, "Bunun için 6 aya 
ihtiyaç var. Harekatın başlatılması için bölgede 
ciddi güvenlik güçlerinin bulundurulması 
gerekiyor" dedi. 

- Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'ün dini, tarihi 
sorumluluğunun Ürdün'ün emanetinde 
olduğunu söyledi. 



- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri 
Saib Ureykat, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin 
27. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı basın 
açıklamasında, "Siyasi ve hukuki hakkımız 
olarak Filistin Devleti'nin bağımsızlığını 
somutlaştırmanın vakti gelmiştir. Bu, siyasi, 
hukuki ve ahlaki olarak da uluslararası sistemin 
sorumluluğunu üstleneceği insani bir haktır" 
diye konuştu. 

- Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı 
Tuzhurmatu ilçesinde Peşmerge güçleri ile Şii 
Türkmen milisler arasındaki gerginliğin devam 
ettiği ve çıkan çatışmalarda 2 kişinin öldüğü 
bildirildi. 

- Lübnan'da gerçekleşen bombalı intihar 
saldırılarını planladıkları gerekçesiyle 7'si 
Suriye uyruklu 9 kişinin gözaltına alındığı 
açıklandı. 

- Fransa'nın başkenti Paris'teki terör 
saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 
132'ye çıktı. 

-Sayıları 10'u bulan Fransız savaş uçakları 
IŞİD'in Rakka'daki üssünü bombaladı. 

16 Kasım 2015: 

- Irak'taki Maysan Petrol Şirketi Müdürü 
Adnan Nuşi yayımladığı yazılı açıklamada, ana 
operatör Çin'in milli petrol şirketi 
PetroChina'yla anlaşmalı 2 Çin firmasının 
Maysan kentindeki El-Halfaya petrol sahasında 
bulunan 4 kuyunun kazım işlemini 
tamamladığını belirtti. 

- Fransa Başbakanı Valls: Saldırılar Suriye'de 
planlandı, tasarlandı ve organize edildi. 
Saldırıların ardından ülke çapında 150'den 
fazla yerde arama yapıldı. 

-Fransa'nın başkenti Paris'teki terör 
saldırılarında 5. canlı bombanın da kimliği 
belirlendi. Paris Cumhuriyet Başsavcılığı, 
yaptığı yazılı açıklamada Bataclan konser 

salonundaki saldırganın 1987 doğumlu Fransız 
vatandaşı Samy Amimour olduğunu duyurdu. 

17 Kasım 2015: 

- İsrail'in, Filistin İslami Hareketi'ne bağlı 17 
kuruluşun faaliyetlerini yasakladığı bildirildi. 

- Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat 
Salihi, Tuzhurmatu'daki Peşmerge ile Şii 
milislerden oluşan Haşdi Şabi arasındaki 
çatışmalara terör örgütü PKK militanlarının da 
dahil olduğunu ileri sürerek, "PKK'nın 
Tuzhurmatu'daki varlığı ve özellikle bu 
ortamda görünmesi ile ilgili Kürt partilerinden 
ciddi bir açıklama bekliyoruz" dedi. 

- Taiz ilinde Husiler ile Cumhurbaşkanı Hadi 
yanlısı Halk Direnişi Güçleri milisleri ve Yemen 
ordusu arasında çatışmaların şiddetlenmesiyle 
Husiler diğer kentlere çekilmeye başladı. 

- Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu, 
hiç bir İsrail uçağının ülkelerinin hava 
sahasından geçmesine izin vermediklerini 
belirtti. 

- ABD, Suudi Arabistan'a listede "akıllı 
bombaların" da yer aldığı 1,29 milyar dolarlık 
silah satışını onayladı. 

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 
Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail ile Filistin arasında 
yürütülen barış görüşmelerindeki rolünün 
etkinleştirilmesi çağrısında bulundu. 

18 Kasım 2015: 

- Afganistan'da sınır ihlalleri nedeniyle, 
Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği'nde görevli 
maslahatgüzarı, Afganistan Dışişleri 
Bakanlığına çağrıldı. 

- Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif 
ilinde, güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı 
saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği açıklandı. 

- Bedir Tugayları Tuzhurmatu Şube Sorumlusu 
Atıf Ali, terör örgütü PKK'nın bölgedeki 



varlığının kabul edilemeyeceğini belirterek, 
"PKK bizim için IŞİD gibidir. İlçe merkezi ve 
çevresinde bulunmaları kırmızı çizgimizdir" 
dedi. 

- İran Devrim Muhafızları'na mensup bir 
askerin Suriye'nin Halep kentinde öldürüldüğü 
açıklandı. 

-Güney Kore'ye 200 Suriyeli sığınmacının 
havayoluyla geldiği ve bir kısmının hala 
havaalanında tutulduğu açıklandı. 

19 Kasım 2015: 

- Taliban örgütü, Afganistan'ın 
kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir 
ilçenin kontrolünü ele geçirdi. 

- Afganistan'da Baglan Emniyet Müdürlüğü 
giriş kapısının yakınındaki patlamada 9 sivil 
yaralandı. 

- Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Muhammed'in 
verdiği bilgilere göre, 1 yıl içerisinde, 150 bin 
ila 200 bin arasında Iraklı Avrupa'ya göç etti.  

- Irak'ta, terör örgütü IŞİD'e ait internet siteleri 
ile sosyal medya hesaplarının yasaklanması 
yönündeki karar tasarısının parlamentoda 
onaylandığı bildirildi. 

- Mısır ile Rusya, ilk nükleer santralin 
kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladı. 

-ABD'nin iki yasama organından biri olan 
Temsilciler Meclisi, Suriyeli ve Iraklı 
mültecilerin ülkeye kabulünü zorlaştıran 
maddeler içeren yeni yasa tasarısını kabul etti. 

20 Kasım 2015: 

- Yemen'e bağlı Taiz şehrinde hayatını 
kaybeden sivillerin sayısı 9'a yükseldi. 

- Fransa, IŞİD'le mücadelenin artırılması ve 
koordineli hareket edilmesini isteyen karar 
tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. 

- Sultan Abdulhamid Tugayı Komutanı Ömer 
Abdullah, Suriye'de Türkmenlerin yoğun 
olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesine rejim 
birlikleri tarafından başlatılan kara harekatına 
Rusların da havadan destek verdiğini belirtti. 

- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de 
paramilis güçlere düzenlenen silahlı saldırıda 3 
kişinin öldüğü bildirildi. 

- Yemen'in Hadramevt ilinde orduya ait iki 
kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 17 
askerin hayatını kaybettiği, 15'inin yaralandığı 
açıklandı. 

- Hindistan'ın Pakistan'daki terör faaliyetlerine 
destek olduğuna dair BM'ye ve ABD'ye 
sunduğu belgelerde maddi kanıt bulunmadığı 
iddia edildi. 

- Hollanda'nın peşmerge'ye silah yardımında 
bulunacağı bildirildi.  

- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK), Lübnan'da bulunan 
sığınmacıların yüzde 90'ının temel ihtiyaçlarını 
borçlanarak karşıladığını duyurdu. 

- Irak Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi, "IŞİD'in 
ele geçirdiği şehirlerde elektrik güç 
sistemindeki hasar 3 milyar doları geçebilir" 
dedi. 

-Abdulmunim Ebu'l Futuh liderliğindeki 
muhalif Güçlü Mısır Partisi erken 
cumhurbaşkanlığı seçimi çağrısı yaptı. 

21 Kasım 2015: 

- Fransa tarafından hazırlanan ve IŞİD'le 
mücadelenin artırılması ve operasyonlara 
katılan ülkelerin koordineli hareket etmesini 
içeren karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde 
oy birliğiyle kabul edildi. 

- Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Lazkiye 
kentinin kuzeyindeki Türkmen Dağı'nda rejim 



güçleriyle Türkmen birlikleri arasında şiddetli 
çatışmaların devam ettiği bildirildi. 

- Cezayir güvenlik birimleri yetkilileri, 
aralarında başkent Cezayir'in de bulunduğu 
büyük kentler ve yabancıların çalıştığı 
bölgelerde polis ve jandarma güçleri için 
teyakkuz durumu ilan etti. 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışilişkiler 
Sorumlusu Felah Mustafa'nın, Peşmerge 
güçlerinin terör örgütü IŞİD ile daha etkin 
mücadele edebilmesi için NATO'dan askeri ve 
siyasi yardım talebinde bulunduğu açıklandı. 

22 Kasım 2015: 

- Mısır'da parlamento seçimlerinin ikinci 
aşaması kapsamında yurt dışındaki oy verme 
işleminin ilk gününde katılımın yüksek olduğu 
bildirildi. Mısırlılar, ülkelerinin dünya 
genelindeki 139 diplomatik temsilciliğinde 
sandık başına gitti. 

- Terör örgütü IŞİD, Musul'da 12 üniversite 
öğrencisini, sosyal paylaşım sitelerinde örgüt 
aleyhine sayfa açtıkları gerekçesiyle infaz etti. 

23 Kasım 2015: 

- Hazar Denizi'nden Suriye'deki terör örgütü 
IŞİD hedeflerine fırlatılacak füzeler nedeniyle, 
Erbil ve Süleymaniye uçak seferlerinin en az 48 
saat yapılamayacağı bildirildi. 

- Rusya, Fordo Nükleer Tesisi'nde kararlı 
izotopların üretimi ve Arak reaktörünün 
modernizasyonuyla doğrudan bağlantılı 
malzeme, ekipman satışını yasak kapsamından 
çıkarttı. 

- Bayırbucak bölgesinde Türkmen Dağı’nın en 
stratejik noktası olan Kızıldağ’ın tamamen 
rejimin kontrolüne geçtiği bildirildi. 

- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Abu Dabi 
Veliaht Prensi Muhammed Al Nahyan ile bir 
araya geldi. 

-Fransız uçakları, uçak gemisinden havalanarak 
bu kez Irak'taki IŞİD hedeflerini bombaladı. 

24 Kasım 2015: 

- Türkiye BMGK'ya gönderdiği mektupta, 
Bayırbucak Türkmen bölgesine düzenlenen 
saldırılardan endişe duyulduğunu bildirerek, 
sivillerin korunmasını istedi. 

- Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Husi Ensarullah 
Hareketi ablukası altındaki Taiz'in 
kurtarılmasının an meselesi olduğunu söyledi. 

- Türkmen birlikleri, büyük oranda kontrolünü 
kaybettiği Kızıldağ'ı ele geçirmeyi başardı. 

- Su 24 tipi savaş uçağı, Türk hava sahasını ihlal 
ettiği gerekçesiyle angajman kuralları 
çerçevesinde vurularak düşürüldü. 

- Mısır'da Ariş kentinde bomba yüklü araçla 
gerçekleştirilen intihar saldırısında 6 kişi öldü, 
12 kişi de yaralandı. 

- Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinin kent 
merkezi Ramadi'de bazı stratejik bölgelerin 
güvenlik güçleri tarafından terör örgütü 
IŞİD’den kurtarıldığı açıklandı. 

-Suriye'nin Bayırbucak Türkmen bölgesinde, 
rejim birliklerinin eline geçen Kızıldağ'ın 
yeniden Türkmenlerin kontrolüne geçtiği 
açıklandı. 

- Su 24 tipi savaş uçağı, Türk hava sahasını ihlal 
ettiği gerekçesiyle angajman kuralları 
çerçevesinde vurularak düşürüldü. 
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Türkiye’nin hava 
sahasını ihlal ettiği ve uyarılara da aldırmadığı 
için angajman kuralları çerçevesinde 
düşürülen uçağın Su 24 tipi Rus uçağı 
olduğunu kaydetti. 

- Tunus'un başkentinde, Cumhurbaşkanlığı 
koruma polislerini taşıyan otobüste patlama 
meydana geldi. 

25 Kasım 2015: 



- ÖSO Genel Kurmay Başkanı Berri, Rus savaş 
uçağının düşürülmeden önce Cisr eş-
Şuğur'daki sivilleri bombaladığını hatırlattı. 

- Rus füzeleri nedeniyle 48 saat aksayan 
Bağdat, Erbil ve Süleymaniye havalimanları 
arasındaki hava trafiği sorunsuz bir şekilde 
tekrar başladı. 

- Peşmerge güçlerinin düzenlediği 
operasyonda Musul Barajı cephesinde Vanke 
Nahiye'sine bağlı 2 köyü terör örgütü IŞİD’den 
kurtardığı bildirildi 

- Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı korumalarını 
taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıyı 
terör örgütü  IŞİD üstlendi 

-Tunus'un, cumhurbaşkanlığı korumalarını 
taşıyan otobüse düzenlenen ve 13 polisin 
öldüğü intihar saldırısının ardından Libya 
sınırını geçici olarak 15 günlük kapatacağı 
bildirildi. 

26 Kasım 2015: 

- Mısır'ın 13 vilayetinde 22 ve 23 Kasım'da 
yapılan parlamento seçimlerinin ikinci 
aşamasının ilk turunda Mısır Sevgisi İçin 
Koalisyonu, parti listelerine ayrılan koltukların 
tamamını elde etti. Bağımsızlar kendileri için 
ayrılan 226 sandalyeden sadece 9'unu kazandı. 

- Suudi Arabistan yönetimi, teröre destek 
verdiklerini gerekçesiyle Hizbullah örgütü ile 
irtibatlı şirketleri ve 12 Hizbullah yöneticisini 
"terör listesi"ne aldı. 

-Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Suriye'nin 
kuzeyinde insani yardım TIR'larının geçtiği 
karayollarını bombaladığı ve büyük hasar 
verdirdiği açıklandı. 

27 Kasım 2015: 

-Irak Savunma Bakanı Ubeydi, Musul'u terör 
örgütü IŞİD’den kurtarma operasyonunun 

yakında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve 
Musul'un güneyinden başlayacağını duyurdu. 

28 Kasım 2015: 

- PYD güçleriyle hareket eden Ceyş es-Suvar, 
Halep'te muhaliflerin denetimindeki Teneb 
köyünde 20 sivili öldürdü. 

-Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’ye 
yönelik bazı ekonomik tedbirler içeren 
yaptırım kararını imzaladı. 

29 Kasım 2015: 

- İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 
ülkesinin Suriye'de hava operasyonlarına 
katılması için parlamentoda oylama 
yapılmasını istediğini bildirdi. 

-İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Rus savaş 
uçağının "yanlışlıkla" İsrail hava sahasını ihlal 
ettiğini söyledi. 

30 Kasım 2015: 

- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 
Hadi, "darbeci militanlara" karşı birlik çağrısı 
yaparak "Savaş ve yıkımı sevmiyoruz, savaşa 
istemeyerek girdik" dedi. 

- Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak 
Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, Enbar kent merkezi 
Ramadi'nin sivillerce boşaltılıp kentin 
güneyindeki el-Hamire bölgesine geçilmesi 
gerektiği duyuruldu. 

- Yemen - Suudi Arabistan sınırında çıkan 
çatışmalarda 3 Suudi Arabistan askeri yaşamını 
yitirdi. 

- Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç 
savaşta Beşşar Esed yönetimine destek veren 
ve rejim güçlerinin safında muhaliflere karşı 
savaşmak üzere askerler ile milis güçlerini bu 
ülkeye gönderen İran, Suriye'deki çatışmalarda 
şu ana kadar 9 generalini kaybetti. 



- İsrail meclisindeki Filistin asıllı 
milletvekillerinin, Yahudi yerleşimciler 
tarafından evlerinin kundaklanması sonucu 1'i 
hariç tüm fertleri ölen Devabişe ailesin katil 
zanlılarının yargı önüne çıkarılması için İsrail 
Yüksek Mahkemesi'ne başvuru yaptığı 
bildirildi. 

-ABD Dışişleri Bakanlığı, düşürülen Rus 
uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği 
yönünde kanıtlar bulunduğunu bildirdi. 

 




