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01 Aralık 2015: 

- Mısır'da parlamento seçimlerinin ikinci turu 
için yurt dışındaki 139 ayrı seçim bölgesinde 
oy verme işleminin birinci gününde yaklaşık 10 
bin kişinin oy kullandığı bildirildi. 

- Suriye sınırında kaçırılan 16 Lübnan askeri ile 
Nusra Cephesi'nin talep ettiği 13 tutuklunun 
takası gerçekleşti. 

-Irak'ın Kerkük kentinde, İl Meclisi Arap Grubu 
Başkanı Halil el-Cuburi uğradığı suikast sonucu 
öldü. 

02 Aralık 2015: 

- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'te İl 
Meclisi Arap Grubu Başkanı Muhammet Halil 
el-Cuburi'ye yönelik suikast olayının tarafsız ve 
geniş bir şekilde soruşturulması çağrısında 
bulundu. 

- UNICEF Suriye Temsilcisi Singer, Halep'teki su 
tesisini hedef alan hava saldırısının, 3,5 milyon 
Suriyelinin suya erişimini kesintiye uğrattığını 
bildirdi. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile karşılıklı 
olarak vizelerin kaldırıldığını açıkladı. 

-Mısır'da Hürriyet ve Adalet Partisi Genel 
Sekreteri Biltaci'nin de aralarında bulunduğu 
darbe karşıtları hakkında verilen 15 yıllık hapis 
cezası hükmü onandı. 

03 Aralık 2015: 

- Ruslara ait savaş uçaklarının, Halep'in 
kuzeyindeki iki beldede yerleşim alanları 
yardım taşıyan araçlara düzenlediği hava 
saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, 10 araç 
yandı. 

-Terör örgütü IŞİD'in elinde 3 bin Yezidi 
rehinenin bulunduğu, örgütün bunların bir 

kısmını Suriye'nin Deyru'z-Zur ve Rakka 
kentlerine götürdüğü bildirildi. 

04 Aralık 2015: 

- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin 
Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Irak 
Temsilcisi Peter Hawkins tarafından 
yayınlanan ortak açıklamada, "Irak'taki silahlı 
çatışmalar, sivillerin en zayıf halkası olan 
çocukların ölümlerine neden oldu. 2015 
yılında meydana gelen silahlı çatışmalarda 189 
çocuk öldü, 301 çocuk yaralandı" ifadesine yer 
verildi. 

- Mısır'ın başkenti Kahire'de bir gece kulübüne 
yapılan molotofkokteyli saldırıda 16 kişi 
yaşamını yitirdi. 

-2,5 yıldır Musul'da bulunan Türk birliğinde 
yapılacak görev değişimi için 150 asker, 20 
civarında tank eşliğinde Başika bölgesine 
gönderildi. 

05 Aralık 2015: 

- Afganistan'ın Nawzad ilçesinde, Taliban 
örgütünün rehinelerini hapsettiği bir binaya 
düzenlenen operasyonda, 40 askeri personel 
ile 20 sivilin kurtarıldığı bildirildi. 

-İngiliz Parlamentosu'ndan geçen Suriye 
tezkeresinin ardından İngiliz uçakları 
Suriye’deki IŞİD hedeflerine yönelik ikinci 
saldırıyı gerçekleştirdi. 

06 Aralık 2015: 

- Yemen'de Aden valisi Sa'ad'ın konvoyuna 
bombalı araçla düzenlenen saldırıda yanındaki 
8 kişiyle birlikte hayatını kaybetti. 

-Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun, Hazar 
Denizi'nden Suriye'deki terör örgütü IŞİD 
hedeflerine fırlatılacak füzeler nedeniyle, Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve 
Süleymaniye havalimanlarından uçak 



seferlerini 48 saat boyunca askıya aldığı 
bildirildi. 

07 Aralık 2015: 

- Suudi Arabistan yönetimi Suriye içindeki ve 
dışındaki tüm ılımlı muhalif grupları, başkent 
Riyad'da düzenlenmesi planlanan toplantıya 
davet etti. 

- Yemen'de Islah Partisi, Aden Valisi 
Tümgeneral Cafer Muhammed Sa'ad'a 
düzenlenen saldırıyı kınadı. 

- Pakistan'ın kuzey batısında yer alan Gilgit-
Baltistan Bölgesi Başbakanı Hafız Hifizur 
Rehman, 350 kilometre uzunluğunda ve 64 
kilometre genişliğindeki toprak parçasının, 
Orta Asya ülkeleri ile ticaret amacıyla 
Afganistan'dan kiralanması için yoğun çaba 
harcadıklarını söyledi. 

- Suriye'nin Haseke ve Rakka bölgesindeki 
Arap ve Türkmen aşiretler, terör PYD, IŞİD ve 
Esed rejimine karşı daha etkin mücadele 
amacıyla birlik kurdu. 

-Bağdat Büyükelçisi Kaymakcı, Irak Savunma 
Bakanı Ubeydi ile Musul'daki Türk askerinin 
nöbet değişimiyle ilgili görüştü. 

08 Aralık 2015: 

-Yemen'in devrik lideri Salih, Birleşmiş 
Milletler'e, ülkedeki tarafları bağlayacak bir 
ateşkes kararı alınması çağrısında bulundu. 

09 Aralık 2015: 

- Kanada’nın alacağını açıkladığı 25 bin Suriyeli 
mültecinin yerleştirileceği en büyük 
kentlerden olan Toronto’nun, sığınmacılar için 
hazır olduğu bildirildi. 

- Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü 
IŞİD'in kontrolündeki Suriye'nin Azez kentine 
bağlı 2 köyün denetimini ele geçirdi. 

- Suriye'de muhalif güçlerle rejim arasında 
beklenen ateşkes öncesinde yapılan üç 
aşamalı planın ikinci aşaması kapsamında 
ateşkesi kabul etmeyenler ve hastalık gibi özel 
durumu olan siviller, Humus'un El-Vaar 
Mahallesi'nden ayrılmaya başladı. 

- IŞİD Karşıtı Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi 
Brett McGurk,"Koalisyon, Irak güvenlik 
güçlerinin yanında yer alacak ABD askerlerinin 
gönderilmesi konusunu görüşüyor" dedi. 

10 Aralık 2015: 

- Afganistan güneyindeki Kandahar şehrinde 8 
Aralık akşamı Taliban militanlarının havaalanı 
ve yakınındaki lojmanlara yönelik saldırısında 
ölü sayısı 50'ye çıktı. 

- Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD 
ile çevresindeki küçük gruplar, kontrollerindeki 
bölgede "yerel meclis" kurma kararı aldı. 

- Filistin Hükümet Sözcüsü İhab Besisu, Filistin 
Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2011'de BM 
üyeliğine başvurmasından bu yana bağışçı 
ülkelerin yardımlarda kesintiye gittiğini 
söyledi. 

- Mısır yönetiminin, 15 yıldır ülkedeki Tora 
Cezaevi'nde hapis yatan İsrail casusu Avde 
Tarabin'i iki Mısırlı mahkuma karşılık serbest 
bıraktığı bildirildi. 

- Mısır ile AB arasında çeşitli projelerde 
kullanılmak üzere 62 milyon avroluk yardım 
anlaşması imzalandı. 

- Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Tunus Ulusal 
Diyalog Dörtlüsü, Norveç'in başkenti Oslo'da 
düzenlenen törenle ödülü aldı. 

-Suriye'nin Haseke şehrinde bomba yüklü 3 
aracın infilak etmesi sonucu 15 kişi hayatını 
kaybetti. 

11 Aralık 2015: 



- Yemen'deki koalisyon güçleri, Kızıldeniz'de 
stratejik öneme sahip büyük Haniş Adası'nın 
Husiler ile devrik lider Salih yanlısı birliklerden 
temizlendiğini bildirdi. 

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 
başkent Riyad'da yapılan toplantının ardından 
Suriyeli muhalifleri Kraliyet Sarayı'nda kabul 
etti. 

- Lübnan'daki Refik Hariri Havalimanı'ndan 
alınan 163 kişi ile dün havalanan Kanada Hava 
Kuvvetlerine ait CF Polaris Airbus uçağı, 
Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na 
indi. 

- Yemen'in Taiz'deki bir kontrol noktasında 
bekletilen Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı'nın (WFP) 31 kamyonluk gıda yardım 
konvoyunun kent merkezine ulaştığı açıklandı. 

- Fransa Başbakanı Manuel Valls, ülkesinin 
terör örgütü IŞİD ile Libya'da da 
savaşabileceğini bildirdi. 

- Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, 
muhaliflerle müzakerelere başlamak için 
"terörist-muhalif" ayrımı yapılması gerektiğini 
savunarak, yönetimi bırakmaya 
yanaşmayacağı mesajını verdi. 

12 Aralık 2015: 

- Irak, BM Güvelik Konseyi'ne mektupla 
başvurarak, Türk askerlerinin Irak'tan bir an 
önce koşulsuz olarak çekilmesini talep etti. 

- Suudi Arabistan'daki belediye seçimlerine 
kadınlar hem aday hem de seçmen olarak ilk 
kez katıldı. 

- Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal 
Kaddafi'nin, 37 yıl önce Libya ziyareti sırasında 
ortadan kaybolan Şii din adamı Musa es-Sadr 
ve iki yol arkadaşı hakkında bilgi almak isteyen 
silahlı bir grup tarafından Lübnan'ın Beka 
bölgesinde bir süre alıkonulduğu, daha sonra 
serbest bırakıldığı bildirildi. 

- Suriye'nin Bayırbucak Türkmen bölgesine 
yeni bir kara harekatı başladığı bildirildi. 

- PYD/PKK terör örgütünün, çoğunluğunu 
Türkmenlerin oluşturduğu Tel Abyad'taki bazı 
köylerden yaklaşık 90 aileyi göçe zorladığı 
belirtildi. 

- Pakistan'da teröre karşı sürdürülmekte olan 
askeri operasyonlarda 18 ayda 3400 terörist 
etkisiz hale getirildi. 

-Tunus'ta başkent ve başkente bağlı 
belediyelerde gece sokağa çıkma yasağının 
kaldırıldığı bildirildi. 

13 Aralık 2015: 

- Husiler, Cenevre-2 görüşmeleri öncesi yeni 
nesil füze sistemi ürettiklerini duyurdu. 

- Irak'ta önde gelen Yezidi din adamı Baba 
Şeyh, "Sincar ilçesi yeniden inşa edilmeden 
önce terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılan 
kadınlarımızın kurtarılmasını istiyoruz" dedi. 

- Rus savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti 
Şam'ın Duma ilçesinde sivil yerleşim yerine 
düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü, 200 kişi 
yaralandı. 

- Eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi, 
Irak ile Türkiye arasındaki sorunlara "diyalogla 
çözüm" çağrısı yaptı. 

-Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlenen 
bombalı saldırıda 25 kişi öldü, 70 kişi de 
yaralandı.  

14 Aralık 2015: 

- Irak'ın Kerkük kentinde, Kuzey Petrol 
Şirketi'nde çalışan memurlara kimliği 
belirlenemeyen kişilerce ateş açılması sonucu 
2 kişinin hayatını kaybettiği 2'sinin de 
yaralandığı bildirildi. 

- Suudi Arabistan'da yapılan Belediye Meclis 
Seçim sonuçlarına göre, ilk defa aday ve 



seçmen olan 979 kadın adaydan 20'sinin 
belediye meclisine girmeye hak kazandığı 
bildirildi. 

- Mısır soruşturma komisyonu, "Uçağın 
düşmesinin arkasında yasa dışı bir müdahale 
ya da terör eylemi olduğuna ilişkin herhangi 
bir bulguya rastlanmadı" dedi. 

-BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jan 
Kubis, sığınmacılarla ilgili mevzuları görüşmek 
üzere Kerkük'e geldi. 

15 Aralık 2015: 

- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) terörle ve 
silahlı terör örgütleriyle mücadele ve hedefleri 
ile sebeplerini ortadan kaldırma konusundaki 
anlaşma maddelerinden hareketle 34 İslam 
ülkesinin koalisyon oluşturduğu kaydedildi. 

- Musul'un batısında Ezidiler ile IŞİD militanları 
arasında çıkan çatışmada 12 militan öldürüldü, 
6 kişi yaralandı. 

- Arap Parlamentosu, Suudi Arabistan'ın 
başkenti Riyad'da kurulan ve 34 İslam 
ülkesinin katılımıyla oluşturulan teröre karşı 
koalisyonu memnuniyetle karşıladı. 

-Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye 
kaynaklı düzensiz göç akışının azalmasına bağlı 
olarak, üye devletlerden Türkiye'deki Suriyeli 
sığınmacıları almasını istedi. Ancak bunda 
"gönüllülüğün" esas olacağını ifade etti. 

16 Aralık 2015: 

- Suudi Arabistan Kralı Selman, Mısır'daki 
yatırımların 8 milyar dolara çıkarılması ve 
ülkenin 5 yıllık petrol ihtiyacının 
karşılanmasına katkıda bulunulması talimatı 
verdi. 

- Arap Strateji Forumu, 2010-2014 yılları 
arasında Arap dünyasında yaşanan olayların 
maddi hasarının 833,7 milyar dolardan fazla 
olduğunu açıkladı. 

-İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İnşallah ocakta 
yaptırımlar kaldırılacak ve dünya ile daha fazla 
etkileşim yolu açılacak" dedi. 

17 Aralık 2015: 

- Irak'ta kaçırılan 26 Katar vatandaşından 9'u 
ülkelerine döndü. 

- Libya'daki krizin sona ermesi için "Libya Siyasi 
Antlaşması" Trablus'taki Milli Genel Kongre ile 
Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasında 
imzalandı. 

-Hizbullah, Lübnan'ın İslam ülkelerinin terörle 
mücadele koalisyonuna katılımına tepki 
gösterdi. 

18 Aralık 2015: 

- Fas'ın Suhayrat kentindeki Libya uzlaşı 
görüşmeleri bağımsız üyesi Naime 
Muhammed, anlaşma gereği Başkanlık Konseyi 
liderliğine ve Uzlaşı Hükümeti Başbakanlığına 
Fayiz Sirac'ın getirildiğini söyledi. 

- BMGK kararında, Suriye'de ocak ayı başında, 
siyasi müzakereler ve ülke genelinde 
uygulanacak ateşkesin başlatılmasının 
hedeflendiği bildirildi. 

-ABD Başkanı Barack Obama, Kongre'den 
geçen ve Hizbullah'ı mali olarak hedef alan 
yasa tasarısını imzaladı. 

19 Aralık 2015: 

- Mısır'ın, Dünya Bankası'yla sosyal ve 
ekonomik kalkınma programda kullanılmak 
üzere bir milyar dolarlık finansal yardım 
anlaşması imzaladığı bildirildi. 

-Suudi Arabistan'ın Necran kentine roket 
düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 
bildirildi. 

20 Aralık 2015: 



- Mısır'da aktivist ve foto muhabiri Tavil, 203 
gün süren tutuklanmanın ardından 45 günlük 
denetimli olmak şartıyla serbest bırakıldı. 

- Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından 
Semir Kantar'ın Şam yakınlarında bir binaya 
düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü 
bildirildi. 

- BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Ahmed, 
"Taraflar, güven artırıcı önlemlerin artırılması, 
kalıcı bir ateşkes sağlandığı zaman siyasi 
diyalog sürecinin başlaması konusunda 
anlaştı" dedi 

- İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine topçu 
saldırısı düzenlediği bildirildi. 

- Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan 
ve beraberindeki heyet, Erbil'e geldi. 

- Yanında çalışan kadınlara cinsel tacizde 
bulunduğu iddia edilen İsrail İçişleri Bakanı 
Şalom bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa 
ettiğini duyurdu. 

- Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, "Tunus 
İrade Hareketi" adlı yeni bir siyasi parti kurdu. 

-ABD Dışişleri Bakanı Kerry, İranlı mevkidaşına 
mektup göndererek vize rejiminin 
sıkılaştırılması tasarısının İran'a yönelik 
yaptırımların kaldırılmasını engellemeyeceğini 
bildirdi. 

21 Aralık 2015: 

- Tunus'taki ABD Büyükelçiliği, bu ülkedeki 
vatandaşlarını muhtemel terör saldırısına karşı 
dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

- Irak Savunma Bakanlığı, IŞİD'in kontrolünde 
bulunan Musul'daki sivil vatandaşlara uçakla 
bildiri dağıtarak, kentin yakın zamanda 
kurtarılacağı haberini verdi. 

- ABD ve Afgan askerlerinin ortak devriyesine 
düzenlenen intihar saldırısında 5 ABD askeri 
hayatını kaybetti. 

- Libya'da Tuareg kabilesi, Tebu kabilesi ile 
arasında 23 Kasım'da Katar'da varılan ateşkes 
antlaşmasına bağlı kalacaklarını duyurdu. 

- İngiltere'de 60'dan fazla milletvekili, terör 
örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'deki azınlık 
gruplara yönelik işlediği katliamların, 
"soykırım" olarak tanınması için çağrı yaptı. 

-Suriye Türkmen Meclisi Genel Sekreteri 
Bozoğlan, "Rusya, IŞİD bahanesiyle 
Bayırbucak'ı vuruyor. Halbuki Bayıbucak'ta 
IŞİD'in gölgesi dahi yoktur" dedi. 

22 Aralık 2015: 

- Yunanistan Parlamentosu, Filistin'i devlet 
olarak tanıma kararı aldı. 

- Suudi Arabistan ile Tunus arasında savunma, 
enerji ve lojistik sektöründe işbirliği anlaşması 
imzalandı. 

- Tunus'ta 24 Kasım'da ilan edilen olağanüstü 
halin 2 ay uzatıldığı bildirildi. 

-Irak güçlerinin, başlattığı operasyon 
çerçevesinde Enbar iline bağlı 4 stratejik 
bölgeyi ele geçirerek kent merkezi Ramadi'ye 
doğru ilerlediği bildirildi. 

23 Aralık 2015: 

- Uluslararası Göç Örgütü Genel Müdürü 
Swing, "Kanada'nın kabul edeceği 25 bin 
sığınmacının yaklaşık 7 bini Türkiye'deki 
sığınmacılar arasından seçilecek" dedi. 

-BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliği ile kabul 
edilen kararla Libya'da ulusal uzlaşı hükümeti 
kurulmasını içeren Libya Siyasi Anlaşması'na 
destek verildi. 

24 Aralık 2015: 

- Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Cazan 
kentindeki devlet hastanesinde çıkan yangında 
25 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı 
bildirildi. 



- İsrail'de bir grup radikal Yahudi'nin, Filistinli 
Devabişe ailesinden anne, baba ve 18 aylık 
bebeğin yakılarak öldürülmesini dans ederek 
kutladıkları görüntüler ortaya çıktı. 

-Lübnan ordusunun Baalbek kentinde Suriyeli 
sığınmacılara yönelik operasyonunda 170 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

-Almanya'nın Kahire Büyükelçisi Julius Georg 
Luy, ülkesinde Mısır için yapımına başlanan iki 
denizaltı teslimatının yakında gerçekleşeceğini 
açıkladı. 

26 Aralık 2015: 

-BM, Suriye'deki iç savaşa son vermek 
amacıyla hazırlıkları süren müzakerelerin 25 
Ocak'ta Cenevre'de başlatılmasının 
hedeflendiğini bildirdi. 

28 Aralık 2015: 

- Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa, 
"Azez ile Cerablus arasında yaklaşık 400 bin 
Türkmen yaşıyor. PYD, bu bölgenin demografik 
yapısını değiştirmek istiyor." dedi. 

- Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü 
Yahya Resul, Ramadi'nin terör örgütü IŞİD’den 
kurtarıldığını açıkladı. 

- Ürdün'de Selefi eğilimli grupların önde gelen 
isimlerinden Abdulkadir Şehade'nin gözaltına 
alındığı bildirildi. 

-Mısır Sayıştay Başkanı Cinina, Mısır'da tespit 
edilen yolsuzluk miktarının 70 milyar doların 
üzerinde olduğunu söyledi. 

29 Aralık 2015: 

- Libya Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Fayiz Sirac, 
Avrupa'da ilk ziyaret ettiği ülke olan İtalya'da 
Başbakan Matteo Renzi ile görüştü. 

- Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un Mahmur 
ilçesine 250 zırhlı Hummer araç sevkiyatı yaptı. 

- Pakistan'ın Mardan kentinde düzenlenen 
intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 18 
kişinin hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. 

- İsrail 2015 yılı içinde Batı Şeria ve Kudüs'te 
Filistinlilere ait 478 ev ve tesisi yıktı. 

- IŞİD'e karşı koalisyon sözcüsü Warren, 
"Ramadi'yi geri alma operasyonunda bir hafta 
içerisinde 200 DAİŞ militanı öldürüldü" dedi. 

-Mısır polisi, 25 Ocak Devrimi'nde yönetim 
karşıtı gruplara verdiği destekle bilinen Merit 
Yayınevi'ni bastı. 

30 Aralık 2015: 

- Yemen'in Aden kentinde Merkez Bankasına 
silahlı saldırı düzenlendi. 

- Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, 
İran'a S-300 hava savunma füze sistemleri 
göndermeye başladıklarını duyurdu. 

- Petrol şirketi Total önümüzdeki süreçte 
Yemen'deki çalışmalarına devam edeceğini 
açıkladı. 

-Hakese'ye bağlı Kamışlı ilçesinde bir 
lokantada düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi 
öldü, 18 kişi yaralandı. 

31 Aralık 2015: 

- İsrail'e göç eden Yahudilerin sayısı 2015'te 
son 12 yılın rekorunu kırarak, 30 bine ulaştı. 

- Irak'ın yüzde 40'na sahip terör örgütü IŞİD'in 
bu yıl içerisinde Tikrit, Beyci, Sincar ve 
Ramadi'yi de kaybettikten sonra ülkedeki 
varlığı yüzde 17'ye düştü. 

-İsrail makamlarının, alıkoyduğu 7 Filistinlinin 
cenazesini, Filistin Kızılayı'na teslim ettiği 
bildirildi. 




