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01 Mayıs 2015: 

- Mısırlıların kurduğu, Türkiye'den yayın 
yapan televizyon kanalı Rabia TV'nin 
yayınının "şiddete teşvik" iddiasıyla 
durdurulduğu bildirildi. 

- İsrail'deki Etiyopyalı Yahudilere karşı ırkçı 
uygulamaları protesto eden binlerce kişi, 
Kudüs sokaklarında polisle çatıştı. Etiyopya 
asıllı bir İsrail askerinin, polis tarafından 
dövülme videosunun ortaya çıkmasının 
ardından ülkede tansiyon yükseldi. 

- Suriye'de devam eden iç savaşta, İdlib 
kentinin muhaliflerin denetimine geçmesi 
ve Cisru'ş-Şuğur ilçesine doğru 
ilerlemesiyle Esed rejimine bağlı askerler, 
kentte yetimhane ve huzurevinde 
bulunanları rehin alarak, binayı karargah 
olarak kullandı. 

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii din adamı 
Mukteda es-Sadr'a bağlı binlerce kişinin 
katılımıyla ABD'ye karşı askeri geçit töreni 
düzenlendi. Bağdat'ın Medinet'üs-Sadr 
(Sadr Kenti) bölgesinde cuma namazı 
öncesi toplanan Sadr yanlısı grup, ABD 
Kongresi'nin, Irak'taki Kürt ve Sünniler'e 
askeri yardım içeren kanun tasarısını 
protesto etti. Gruptakiler, üzerinde Seraya 
es-Selam (Barış Tugayları) yazılı askeri 
üniformalarla geçit törenine katıldı. 

- Afgan hükümetini temsilen 20 kişiden 
oluşan bir heyetin Taliban'la görüşmek 
üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği 
bildirildi. Afganistan Barış Konseyi Başkan 
Yardımcısı Ataullah Lodin yaptığı 
açıklamada, Afgan heyetin Pazar ve 
Pazartesi günleri Taliban'la görüşüp 
konuşacağını dile getirerek, görüşmede 

Taliban, Pakistan ve bazı diğer kurumların 
temsilcilerinin de bulunacağını söyledi. 

- Almanya'nın, Haziran ayında ev sahipliği 
yapacağı G-7 zirvesine Irak'ı davet ettiği 
bildirildi. 

- Dünyanın en büyük petrol şirketi kabul 
edilen Suudi Arabistan'ın devlet petrol 
şirketi Saudi Aramco'nun başına, ikinci 
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 
geçtiği belirtildi. 

02 Mayıs 2015: 

- Suriye ordusuna ait helikopterin, başkent 
Şam'ın güneyinde yer alan ve uzun 
zamandır rejimin ablukası altında tutulan 
Yermuk Mülteci Kampı'na 9 adet "varil 
bombasıyla" saldırdığı bildirildi. 

- Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki aşiretler, 
IŞİD'e biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" 
adlı örgütün liderlerinden Muini'nin başına 
130 bin dolar ödül koydu. 

- Afganistan'ın 13 kentinde ordu 
tarafından Taliban'a karşı düzenlenen 
operasyonlarda 57 militanın öldürüldüğü 
bildirildi. 

- Gazze'de Filistinli gruplar tarafından 
gerçekleştirilen askeri eğitimler sırasında 
meydana gelen kazalarda 2 kişinin öldüğü, 
2 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 
eski ABD Başkanı Jimmy Carter ve eski 
Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland'ı 
kabul etti. Carter, Abbas'la İsrail ve Filistin 
arasındaki barış sürecinin ilerlemesini ve 
genel olarak bölgenin durumunu 
görüştüklerini belirterek, "Batı Şeria, Doğu 
Kudüs ve Gazze Şeridi'nde genel seçime 



gidilmesi için uzlaşı sürecinin (Hamas ve 
Fetih arasındaki) ilerlemesi konusunu ele 
aldık. Uzlaşı anlaşmasının uygulanmasını 
umut ediyoruz" dedi. 

- Kuzey Sina'da devam eden 
operasyonlarda 29 kişi öldürüldü, 133 kişi 
de gözaltına alındı. 

- Irak'ta terör örgütü IŞİD'in, Musul'un 
Telafer ilçesinde 70 Yezidi'yi öldürdüğü 
bildirildi. 

03 Mayıs 2015: 

- Suriye'de 15 silahlı muhalif grubun, Halk 
Savunma Birlikleri'nin (YPG) Halep 
kentinde gerçekleştirdiği "ihlaller ve 
aşırılıklarla" mücadele için birleştiği 
belirtildi. 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin, Yemen'in güneyindeki Aden 
kenti kıyısına keşif amacıyla 30 asker ile 
çıkarma yaptığı bildirildi. 

- Cumhurbaşkanı Hadi'ye bağlı Halk 
Direnişi güçleri, "Koalisyon güçlerine bağlı 
kara birliğinin desteğiyle" Aden 
Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü 
tamamen ele geçirdi. 

- Suudi Arabistan tarafından İran uçağının 
Yemen hava sahasına girişine izin 
verilmemesi üzerine Umman aracılığıyla 
gerekli temel malzemelerin Yemen'e 
gönderildiği bildirildi. 

- İsrail askerlerinin, nisan ayı içerisinde 
Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa ile el-Halil 
kentindeki İbrahim Camii'ne toplam 126 
kez baskın düzenlediği bildirildi. 

- Terör örgütü IŞİD'in, Irak'ın başkenti 
Bağdat'ta bazı stratejik öneme sahip 
bölgeleri ele geçirdi. 

- Mısır Bakanlar Kurulu, Körfez bölgesi, 
Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'na 
asker gönderilmesiyle ilgili aldığı kararın 
süresini 3 ay uzattı. 

04 Mayıs 2015: 

- İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilere karşı 
"ırkçı uygulamaları" protesto eden 
binlerce kişi polisle çatıştı. 

- İsrail Başbakanı Netanyahu Etiyopya asıllı 
bir İsrail askerinin polis tarafından 
dövülme görüntülerinin ortaya çıkmasının 
ardından yaşanan protesto gösterileriyle 
ilgili yazılı açıklama yaptı. Netanyahu, 
Etiyopya Yahudilerine yönelik ırkçılık 
yapıldığı gerekçesiyle gösteri yapanlara 
"sükunetin ve düzenin yeniden tesis 
edilmesi" çağrısında bulundu. 

- IŞİD'in saldırıları nedeniyle Türkiye'ye 
sığınan yaklaşık bin Suriyeli Kürt, Kobani'ye 
döndü. 

- İsrail vatandaşı Etiyopyalıların 
gösterilerine değinen Rivlin, "Tel Aviv ve 
Kudüs'teki protestolar, İsrail toplumunun 
kalbinde derin bir yara açmıştır. 
Etiyopyalıların ayrımcılık, ırkçılık ve 
haykırışlarına cevap bulamamalarından 
kaynaklanan bir acıları söz konusu" diye 
konuştu. 

- İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, 
görevinden istifa ettiğini açıklayarak, 
kurulacak koalisyonda da yer almayacağını 
duyurdu. 



- Libya'da Tobruk'taki Temsilciler 
Meclisi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya 
Özel Temsilcisi Bernardino Leon'un 
ülkedeki siyasi krizin çözümü için sunduğu 
öneriyi oylayacağı bildirildi. 

- Irak'ta, Kerkük Üniversitesi Rektörü Doç. 
Dr. Abbas Taki, silahlı kişilerin tehditleri 
sonucu istifa ettiğini belirtti. 

05 Mayıs 2015: 

- İran Meclis Başkanı Ali Laricani, resmi 
haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, 
nükleer müzakerelerde dürüst olmamakla 
suçladığı Batı ülkeleri ve ABD’yi, "Batılılar 
küstahlık eder ve müzakerelerde verdikleri 
sözleri yerine getirmezlerse, halkımıza ikili 
oynarlarsa biz de kendi yolumuza geri 
döneriz" sözleriyle uyardı. 

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 
başta ABD olmak üzere dost ülkelerden 
ekonomik ve siyasi yardım talep etti. 

- Uluslararası Af Örgütü tarafından 
yayınlanan "Ölüm her yerde: Halep'te 
savaş suçları ve insan hakları ihlalleri" 
başlıklı raporda, Halep'te Ocak 2014-Mart 
2015 arasında Suriye hükümetine ait 
güçlerin varil bombaları ve diğer 
patlayıcılarla, özellikle sivil nüfusun yoğun 
olduğu bölgelere saldırarak uluslararası 
insan haklarını ihlal ettiği belirtildi. 

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin 
Abdulaziz Al Suud'un, Kraliyet Merasim 
Başkanı Muhammed bin Abdurrahman et-
Tabişi'yi görevden aldığı, onun yerine 
bakan düzeyinde Halid bin Salih el-Abbad'ı 
atadığı bildirildi. 

- Knesset Başkanı Yuli Edelstein, İsrail 
vatandaşı Etiyopyalıların gösterilerinin 

devam etmesi halinde ülkenin iç savaşın 
eşiğine gelebileceğini söyledi. 

- Irak'ın Erbil kentinde Kürt asayiş güçleri 
tarafından IŞİD ile bağlantıları olduğu 
iddiasıyla gözaltına alınan 4 Türk işçinin, 
yaklaşık 40 gündür cezaevinde tutulduğu 
bildirildi.  

- Afganistan'da görev yapan Türk askeri 
birliği, başkent Kabil’de mülteci kampında 
yaşayan 250 Afgan aileye gıda paketi 
dağıttı. 

-Lübnan'ın doğusundaki sınır bölgesinde, 
ülkenin doğusunda yer alan Beka 
bölgesindeki Britel beldesinde, Hizbullah 
güçleriyle Suriyeli muhalifler arasında 
şiddetli çatışmaların meydana geldiği 
belirtildi. 

06 Mayıs 2015: 

- ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, "Adalet İçin Ödül" (Rewards 
for Justice) programı altında, IŞİD 
liderlerinden Abdulrahman Mustafa el 
Kaduli için 7 milyon dolar, Ebu 
Muhammed el Adnani ve Tarkan 
Tayumurazoviç Batiraşvili için 5'er milyon 
dolar ve Tarık Bin el Tahar Bin el Falih el 
Avni el Harzi içinse 3 milyon dolar ödül 
verileceği bildirildi. 

- Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan 
Nasrallah'ın, Yemen'deki Ensarullah 
Hareketi'nin (Husiler) lideriymiş gibi 
hareket ettiğini savundu. 

- İsrail'deki koalisyon görüşmeleri devam 
ederken, HaBayit HaYehudi Partisi (Yahudi 
Evi) lideri Naftali Bennett'in, hükümette 
yer almak için Adalet Bakanlığı'nın 



kendilerine verilmesini şart koştuğu iddia 
edildi. 

-Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
uçaklarının Yemen'in Zamar kentinde polis 
okulunu hedef aldığı saldırıda 9 kişinin 
hayatını kaybettiği, 11 kişinin de 
yaralandığı belirtildi. 

- İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Negev'de 
(En-Nakab) bir Arap köyünün yıkılıp yerine 
Yahudi kenti inşa edilmesi yönünde karar 
aldığı bildirildi. 

- Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, 
Birleşmiş Milletlere (BM) "ülkesinin 
toplumsal birliği ve egemenliğine karşı 
atılan adımlara" ilişkin kararlı bir tavır 
alınması çağrısında bulundu. 

07 Mayıs 2015: 

- Yemen'de Cumhurbaşkanı Hadi yanlısı 
askeri liderler, Husilerle mücadelede halk 
direniş güçlerini yönetmek için askeri 
konsey kurdu. 

- Libya'da, Trablus merkezli Milli Genel 
Kongre'nin (MGK) 60 üyesi, BM Libya Özel 
Temsilcisi Bernardino Leon'un yerine 
başka biri getirilene kadar MGK'nın diyalog 
görüşmelerini askıya almasını talep etti. 

- ABD Genelkurmay Başkanı General 
Martin Dempsey, Suriye'de güvenli bölge 
oluşturulması konusunda Avrupalı ve Türk 
meslektaşlarıyla görüşmeler yaptıklarını 
söyledi. 

- Suriye'deki iç savaşta son dönemde 
giderek artan klorin gazı kullanıldığı 
iddiaları ve bu yöndeki deliller üzerine BM 
Güvenlik Konseyi bu konuyu gündemine 
aldı. 

- ABD'nin başkenti Washington'daki 
temaslarını sürdüren Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony 
Blinken ile görüştü. ABD Dışişleri 
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 
görüşmede Kürt peşmergeler ve Kürt 
halkının IŞİD'e karşı mücadeledeki "önemli 
rolü" dahil olmak üzere bir dizi konunun 
ele alındığı bildirildi. 

- Başkent Kabil'de toplanan yüzlerce kişi 
İran’ın ülkede kültür, din ve medya 
alanlarında müdahalede bulunduğunu 
iddia ederek, İran karşıtı gösteri düzenledi. 

08 Mayıs 2015: 

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 
(CENTCOM), Suriyeli muhaliflere yönelik 
eğit-donat programının başladığını bildirdi. 

-Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan 
bölgesinde bir ordu helikopterinin kazalı 
iniş yapması sonucu ilk belirlemelere göre 
2 pilotla, iki yabancı ülke vatandaşı 4 
kişinin öldüğü bildirildi. 

09 Mayıs 2015: 

- Irak’ın Diyala ilinin El-Halis bölgesinde 
bulunan bir cezaevinde çıkan olaylarda 8'i 
güvenlik görevlisi 28 kişi öldü. 

-Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan 
Ağvar'daki mera ve tarım arazileri, İsrail 
ordusunun ağır silahlarla gerçekleştirdiği 
askeri tatbikat sırasında çıkan yangında 
zarar gördü. 

10 Mayıs 2015: 

-Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan 
haberde, "BM'nin gözetiminde olmak 
üzere kalındığı yerden diyaloğu 



sürdürmeye hazırız. Haksız ambargonun 
derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. 
Yemenlilerin acılarını gidermek için 
atılacak herhangi olumlu bir adımı 
desteklemeye hazırız" ifadeleri kullanıldı. 

11 Mayıs 2015: 

- Suriye'de uzun bir zamandan beri rejimin 
yoğun saldırılarına maruz kalan Halep'te 
21 muhalif grubun Fetih Ordusu adı 
birleşerek kentin kontrolünü sağlamak için 
ortak operasyon merkezi oluşturduğu 
bildirildi. Fetih Ordusu'nun İdlib ve Cisr eş-
Şuğur'dan sonraki hedefinin Halep 
kentinin tümünün "kurtarılması" olduğu 
açıklandı. 

-Irak'ta Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu 
ilçesinde IŞİD ile mücadele kapsamında 
350 Türkmen'in askeri eğitimi sona erdi. 
Yaşları 18-25 arasında değişen Türkmen 
gönüllüler, üç hafta süren hızlandırılmış bir 
askeri eğitim aldı. Mezuniyet töreninde 
gerçek mermilerin kullanıldığı bir askeri 
tatbikat yapıldı. Eğitimi başarıyla 
tamamladıkları belirtilen 350 Türkmenin, 
Şii milislerden oluşan Heşdi Şabi'ye (Halk 
Toplulukları) bağlı 16. Tugay 
Komutanlığı'nda görev alacağı bildirildi.  

12 Mayıs 2015: 

- Irak'ta Enbar vilayetinin merkezi 
Ramadi'de terör örgütü IŞİD'in saldırıları 
nedeniyle başkent Bağdat'a sığınan 95 bin 
ailenin evlerine döndüğü bildirildi. 

-Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK) Başkanı Halid Hoca, 
yaptığı bir açıklamada, "Güvenli bölgeler, 
Suriye halkının rejim güçleri, IŞİD ve 
radikal grupların saldırılarından 

korunmasının yanı sıra Esed'in devrilmesi 
sonrası için de zorunlu" dedi. 

13 Mayıs 2015: 

- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti 
Karaçi'de, bir otobüse düzenlenen silahlı 
saldırıda ilk belirlemelere göre 41 kişi 
hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi 
yaralandı. 

- Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal 
kasabasında Nusra Cephesi ile terör örgütü 
IŞİD militanları arasında çatışma çıktı. 

- Vatikan yönetimi nihai şekli verilen ancak 
imzalanması gereken bir anlaşmada Filistin 
devletini resmen tanıdı. Bunun Vatikan ile 
Filistin devleti arasında müzakere edilen ilk 
yasal belge olduğu ve "resmi bir tanıma" 
anlamına geldiği belirtildi. 

14 Mayıs 2015: 

- Barack Obama, Camp David Zirvesi için 
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 
temsilcileriyle bir araya geldi. 

-Libya'nın Sirte kentinde Trablus merkezli 
Milli Genel Kongre'ye (MGK) bağlı 166'ncı 
Tugay ile IŞİD militanları arasındaki 
çatışmaların yeniden başladığı bildirildi. 

15 Mayıs 2015: 

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 
liderliğindeki 34. hükümet, İsrail Meclisi 
Knesset’ten güvenoyunu aldı. Knesset’te 
yapılan oylamada, 61 milletvekili 
hükümete güvenoyu verirken, 59 
milletvekili karşı yönde oy kullandı. 

- ABD Temsilciler Meclisi, Kongre'ye İran'la 
nükleer müzakerelerde varılacak olası bir 



nihai anlaşmayı onaylama ya da reddetme 
hakkı veren tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. 

- Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma 
Komisyonu Başkan Yardımcısı İskender 
Vetut, yaptığı bir açıklamada, "Irak Hava 
Kuvvetlerine ait uçaklar, IŞİD tarafından 
kuşatılmış durumda olan Beyci petrol 
rafinerisini korumakla görevli Irak emniyet 
güçlerine havadan silah ve mühimmat attı. 
Ancak operasyonda yapılan hatadan dolayı 
atılan silahların birçoğu IŞİD'in eline geçti" 
dedi. 

-Suriye Türkmen Meclisi Başkanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, Suriye Türkmen 
Meclisi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye 
Özel Temsilcisi Staffan de Mistura 
tarafından Cenevre kentindeki Suriye 
görüşmelerine davet edildiği kaydedildi. 

16 Mayıs 2015: 

- Muhammed Mursi idam cezasına 
çarptırıldı. 

-Kuzey Sina Vilayeti Sağlık Müdürü Tarık 
Hatır yaptığı açıklamada, savcı vekillerini 
taşıyan bir otobüsün "teröristler" 
tarafından hedef alındığını ifade etti. Hatır, 
olayda ilk belirlemelere göre, 3 başsavcı 
vekili ile otobüs şoförünün hayatını 
kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti. 

17 Mayıs 2015: 

- Mısır’da "Kahire'nin kuzeyindeki 
Musturut askeri kontrol noktasına bombalı 
saldırı düzenlemek, terör örgütüne üye 
olmak ve terör faaliyetlerinde bulunmak, 
silahlı eğitim almak, donanma gemilerine 
ve askeri tesislere saldırı düzenlemek" 
suçlamalarıyla yargılanan ve ölüm cezasına 

çarptırılan Ensar Beyt el-Makdis örgütüne 
mensup 6 kişinin cezası infaz edildi. 

- Musul Valisi Esil Nuceyfi, ABD 
yönetiminin, Sünniler ile Peşmerge 
güçlerinin silahlandırılması için kendilerine 
garanti verdiğini belirtti. 

- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Şii 
güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye Enbar 
vilayetini IŞİD'den kurtarmak için kente 
girme talimatı verdiği bildirildi. 

-Hamas, Gazze'nin Refah kentinde, 
Nekbe'nin (Büyük Felaket) 67. yılı anısına 
askeri tören düzenledi. 

18 Mayıs 2015: 

- Ürdün Başbakanı Nusur, İçişleri Bakanı 
Hüseyin Mecali'nin ülkedeki güvenlik 
sistemindeki koordinasyonunun azalması 
nedeni ile görevinden istifa ettiğini 
duyurdu. 

- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki 
İsrail'in savaş suçları ve Yahudi yerleşim 
yeri dosyalarını sunmak amacıyla UCM'den 
randevu talebinde bulunduklarını bildirdi. 

- Ramadi kentinde düzenlenen hava 
indirme operasyonuyla aralarında 
subayların da bulunduğu IŞİD 
kuşatmasındaki 28 askerin kurtarıldığı 
bildirildi. 

19 Mayıs 2015: 

- Libya'nın güneyindeki Fizan eyaletine 
bağlı Ubari kentinde Tuareg ve Tebu 
kabileleri arasındaki çatışmalarda 12 
kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı 
bildirildi. 



- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jeff 
Rathke, “EskiCumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’nin de aralarında bulunduğu 
100’den fazla kişi hakkında Mısır 
mahkemesinin idam kararı vermesinden 
derin endişe duyuyoruz” dedi. 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyonun, Yemen'in devrik 
Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu 
Ahmed Ali Abdullah Salih'in evine hava 
saldırısı düzenlediği ve saldırıda ölenler 
olduğu belirtildi. 

- Kudüs Belediyesi'ne ait buldozerler Enes 
Kerame isimli Filistinliye ait inşaat 
halindeki 3 dükkanı yıktı. 

- Suriyeli muhalifler son 2 ayda İdlib, 
Halep, Kalamun ve Dera başta olmak üzere 
çeşitli cephelerde büyük ilerleme kaydetti. 

- Irak'ın Ramadi kentindeki çatışmalar 
sebebiyle, son iki ayda yaklaşık 25 bin 
ailenin evini terk etmek zorunda kaldığı 
bildirildi. 

- İsrail polisinin, Doğu Kudüs'teki İslami 
Vakıflar bünyesinde görevli Mescid-i Aksa 
muhafızlarına saldıran 2 Yahudi 
yerleşimciyi gözaltına aldığı bildirildi. 

-Irak'ta Şii din adamı Mukteda es-Sadr, 
"Bağdat, Necef ve Kerbela'ya girecekleri ve 
buradaki türbeleri yıkacakları" yönündeki 
tehditleri üzerine terör örgütü IŞİD'i 
uyardı. Sadr açıklamasında, "Bunu 
söyleyenler dünyada kabrini, ahirette de 
ateşteki yerini hazırlasın. Kutsallarımıza el 
uzatmaları halinde Irak topraklarını onların 
çürümüş cesetleriyle doldururuz. Bu 
açıklamaları ciddiye almak, kutsal 
mekanların korunması için çalışmak ve 
canlarını kutsallarımız için hiçe sayan 

'mücahitlerin' bunun için görevlendirilmesi 
gerekir" ifadelerini kullandı. 

20 Mayıs 2015: 

- Mursi'nin de aralarında bulunduğu 122 
kişi hakkında verilen idam kararı Fas'ta 
protesto edildi. 

- Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu 
üyesi Niyazi Mimaroğlu, Suriye'den 
Ramadi'ye yüzlerce IŞİD militanının 
geçtiğini, koalisyon ülkelerinin buna 
müdahale etmediğini iddia etti. 

- İsrail'in, Filistinlilere Yahudi 
yerleşimcilerle aynı ulaşım araçlarını 
kullanmayı yasaklaması kararı, gelen 
yoğun eleştiriler üzerine askıya alındı. 

- İtalyan güvenlik güçleri, Tunus'taki Bardo 
Müzesi'ne mart ayında düzenlenen 
saldırının planlayıcılarından olduğu 
belirtilen bir Faslıyı Milano'da yakaladı. 

-İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 
ülkesinin nükleer programı kapsamında 
askeri tesislerin denetlenmesine izin 
vermeyeceklerini söyledi. 

- Terör örgütü IŞİD'in, Humus'un 
doğusunda yer alan tarihi Tedmur antik 
kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 

- İsrail, Doğu Kudüs'te 90 yeni konut inşa 
etme kararı aldığı bildirildi. 

21 Mayıs 2015: 

- Kerkük Güvenlik Komisyonu terör 
saldırılarını engellemek için terör örgütü 
DAEŞ'in kontrolünde olan bölgelere giden 
tüm yolları kapatma kararı aldı.  

- Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı'nın (AFAD) Umut Kumru 



başkanlığındaki heyeti, Cibuti'de bulunan 
Yemenli mültecilere gıda yardımında 
bulundu. 

22 Mayıs 2015: 

- Husi Ensarullah hareketi, Yemen 
müzakerelerine katılmak için Suudi 
Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin hava saldırılarının 
durdurulmasını şart koştu. 

- Irak askerleri, terör örgütü DAİŞ'in 
kuşatma altına aldığı yüzlerce askerin 
kurtarılması için Beyci rafinerisine girdiği 
bildirildi. 

- Husilerin, Suudi Arabistan'ın Yemen 
sınırındaki Zahran iline düzenlediği 
saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

- Suriye'deki muhalif çatı birliği Fetih 
Ordusu'nun yaklaşık 20 gün süren 
kuşatmanın ardından rejim güçleri 
tarafından askeri karargah olarak 
kullanılan Cisr eş-Şuğur'un 
güneybatısındaki devlet hastanesinin 
kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 

- Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre 
Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında 
konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(BMMYK) Sözcüsü Adrian Edwards, mayıs 
başından beri Ramadi'de 55 bin Iraklının 
evlerini terk ettiğini söyledi. 

- Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif 
ilindeki bir Şii camisini hedef alan intihar 
saldırısında 20 kişi öldü. 

23 Mayıs 2015: 

- ABD yönetimi, İsrail'e binlerce parçadan 
oluşan 1,9 milyar dolarlık silah satışını 
onayladı. 

- İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi 
Arabistan'da Şiilerin yoğunlukta olduğu 
Katif ilinde bir camiye düzenlenen intihar 
saldırısını kınadı. 

- Hizbullah Genel Sekreteri Hasan 
Nasrallah, Suriye'de savaşmamaları 
halinde, çatışmaların Lübnan'a 
sıçrayacağını belirterek, gelinen aşamada 
genel seferberlik ilan edebileceklerini 
söyledi. 

- Irak'ta terör örgütü IŞİD'in geçen hafta 
ele geçirdiği Ramadi'yi geri almak için ilk 
askeri operasyonun başlatıldığı ve kentin 
doğusundaki Husaiba bölgesinde 
denetimin sağlandığı bildirildi. 

- Kasr Nil Hafif Suçlar Mahkemesi, 25 Ocak 
Devrimi'nin 4'üncü yılı dolayısıyla 
gerçekleştirilen Şeyma Sabbağ (32) isimli 
kadın aktivistin vurularak can verdiği 
gösterilere katılan 17 aktivistin beraatine 
hükmetti. 

- Iraklı milletvekili Muvaffak er-Rabii, 
ABD'nin Ramadi'deki El-Habbaniyye hava 
üssünün IŞİD'in eline geçmesi durumunda 
Irak'tan kısmen çekilmeyi planladığını iddia 
etti. 

24 Mayıs 2015: 

- Suudi Arabistan'ın Tuval kentine atılan 
roket sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi. 

- Irak'taki Enbar vilayetinin merkezi 
Ramadi'yi kontrol altına alan IŞİD'in, 
ülkenin Suriye'ye açılan sınır kapısı El-
Velid'i de ele geçirdiği belirtildi. 

- Suriye'de terör örgütü IŞİD'in, tarihi 
Tedmur kentinin kontrolünü ele 



geçirmesinden bu yana en az 400 sivili 
öldürdüğü bildirildi. 

25 Mayıs 2015: 

- Kudüs Bölge Mahkemesi, Eski İsrail 
Başbakanı Ehud Olmert'i, New York'lu bir 
iş adamından zarf içerisinde rüşvet aldığı 
gerekçesiyle 8 ay hapsin yanı sıra 150 bin 
dolar para cezasına çarptırdı. 

- Suriye'de rejim güçleri, Lazkiye'nin 
Bayırbucak Türkmen bölgesine kara 
saldırısı düzenledi. Çatışmalarda, Türkmen 
muhaliflerden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

-Yemen krizine siyasi çözüm bulunması 
amacıyla ay sonunda Cenevre'de yapılması 
planlanan barış görüşmelerinin, 
Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 
Hadi'nin, Yemen konusunda BM Güvenlik 
Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararının 
görüşmelerden önce uygulanmasında 
ısrarı nedeniyle ertelendi.  

- Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Derbas 
Muhammet "Kerkük'teki nüfusun 
neredeyse yarısı göç etmiş insanlardan 
oluşuyor. Bu büyük bir özveri ve yüktür" 
dedi. 

26 Mayıs 2015: 

-Libyalı kabileler, Mısır Cumhurbaşkanı 
Abdulfettah es-Sisi'ye, Temsilciler Meclisi 
ordusuna uygulanan uluslararası silah 
yaptırımlarının kaldırılması için diplomatik 
çalışmalara liderlik etmesi çağrısında 
bulundu. 

- İran'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyonun Yemen’e düzenlediği hava 
saldırılarında, Sana’daki büyükelçilik binası 
yakınına düşen iki füze nedeniyle, Suudi 

Arabistan maslahatgüzarını Dışişleri 
Bakanlığına çağırıp nota verdiği bildirildi. 

- Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, 
terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'deki 
ilerleyişine karşı uluslararası koalisyonun 
güçlendirilmesini istedi. 

27 Mayıs 2015: 

- Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü ve Kerkük 
İl Meclisi Üyesi Ali Mehdi, yaptığı 
açıklamada''Türkmen siyasi kuruluşlarını 
temsilen, Kürdistan Parlamento Başkanı 
Yusuf Muhammet Sadık ile bir araya 
geldik. Görüşmede, şehrin statüsüyle ilgili 
federe Kerkük projemizi sunduk" dedi. 
Kerkük'ün statüsü meselesinin diyalog ve 
karşılıklı anlayışla çözülebileceğini belirten 
Mehdi, ''Tüm tarafların onayladığı bir 
çözüm yolu bulunmalı. Bir tarafın dayattığı 
proje başarılı olmaz. Bu nedenle Kerkük'ün 
federal bölge olmasını 2006'dan bu yana 
savunuyoruz. Bu, Kerkük için en doğru, en 
uygun ve tüm tarafların kabul edeceği 
çözümdür" diye konuştu. 

- İsrail hükümeti, 1948 Arapları olarak 
bilinen İsrailli Arapların sorunlarıyla 
ilgilenmek üzere komite oluşturulduğunu 
açıkladı. 

-Irak ordusu, Peşmerge güçleri ve Şii 
milislerden oluşan Haşdu'ş Şa'bi'yle 
çatışma halinde olan IŞİD, Enbar, Musul ve 
Salahaddin vilayetlerinin önemli bir 
bölümü ile Irak-Suriye arasındaki Kaim ve 
Velid sınır kapılarını elinde bulunduruyor. 
IŞİD’in kontrol ettiği yerlerin neredeyse 
tamamını Sünni Arap bölgeleri 
oluşturuyor. 

28 Mayıs 2015: 



- Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı 
amaçlayan İsveç ve Norveçli aktivistlerin 
olduğu balıkçı teknesi, Fransa'nın batı 
kıyısına ulaştı. 

- ABD yönetimi, İran ile P5+1 arasındaki 
müzakerelerde nihai anlaşma için 30 
Haziran olan hedef tarihin uzatılmasını 
düşünmediği bildirdi. 

-  IKBY Başbakanı Barzani: "Türkmen 
meselesi, bizim için yalnızca Kerkük'te 
oturan Türkmen nüfusuyla sınırlı değildir. 
Türkmenler, Kürdistan bölgesinin ve 
Kerkük'ün asli unsurudur. Hiçbir unsur 
Kerkük'e tek başına hükmedemez”dedi. 

- İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şakid'in 
hazırladığı yasa tasarısına göre, taş 
atmaktan yargılanan Filistinlilere, "zarar 
verme niyeti taşıma" yönünde delil 
aranmaksızın ağır cezalar verilebileceği 
açıklandı.  

-Irak Parlamentosu, Musul'un terör örgütü 
DAİŞ'in eline düşmesinde "ihmalkarlığı" 
olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Esil 
Nuceyfi'yi görevden uzaklaştırdı. 
Gerçekleştirilen oylamada, 48 "ret" oyuna 
karşılık, 170 milletvekili "evet" oyu vererek 
Vali Nuceyfi'nin görevden alınması 
yönünde kararın çıkmasını sağlamış oldu. 

29 Mayıs 2015: 

- Suriye'de Fetih Ordusu'na bağlı 
birliklerin, rejim güçlerinin kontrolündeki 
İdlib'in Eriha ilçesi ile Cebel Arbain'in 
kontrolünü sağladığı bildirildi. 

- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Thorbjorn Jagland,  Mısır Müftüsü Şevki 
İbrahim Abdulkerim Allam'dan darbeyle 
görevinden uzaklaştırılan seçilmiş 

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 
darbe karşıtlarına verilen idam cezalarını 
onaylamamasını talep etti. 

-Suudi Arabistan'ın doğusundaki Demmam 
kentinde bir camiyi hedef alan ve 4 kişinin 
ölümüne yol açan saldırıyı terör örgütü 
IŞİD'in üstlendiği bildirildi. 

30 Mayıs 2015: 

- İran, Suudi Arabistan'ın Demmam 
kentindeki bir camiyi hedef alan ve 4 
kişinin ölümüne yol açan saldırıyı kınadı. 

- Enbar vilayetinin merkezi Ramadi'nin 
terör örgütü IŞİD'in elinden geri alınması 
için operasyonlarına devam eden Irak 
ordusu ile Haşdu'ş Şabi (Halk Topluluğu) 
güçlerinin, kentin tüm çıkışlarını kapattığı 
bildirildi. 

- Muhalif yapılanmalardan sorumlu Suriye 
Genel Devrim Konseyi'nden (SRGC) yapılan 
açıklamada, IŞİD'in, Haseke'ye güney ve 
doğu kesimlerinden saldırılara başladığı 
belirtildi. Saldırılar sırasında bomba yüklü 
araçlarla askeri kontrol noktalarının hedef 
alındığına işaret edilen açıklamada, "IŞİD, 
kentin doğusundaki Hazel askeri kontrol 
noktasına bomba yüklü araçla saldırdı. 
Saldırıda onlarca asker öldü. Haseke'nin 
güney kesimindeki Davvidiye köyünün 
denetimi ele geçiren IŞİD'in bölgedeki 
ilerleyişi devam ediyor" denildi. 

-Enbar İl Meclis Üyesi Ferhan Muhammed, 
yaptığı açıklamada, "IŞİD, bir haftadan 
uzun süredir Enbar'ın batısındaki Er-Ratba, 
El-Kaim, Ane, Rave ilçelerinden çocukları 
alarak örgütün Irak'taki ve Suriye'deki 
karargahlarına götürdü. IŞİD, en az 400 
çocuğu kaçırdı" dedi. 



31 Mayıs 2015: 

- Din adamları ve öğrenclerinden oluşan 
bir grup, "nükleer müzakerelerin ABD 
yönetimi tarafından yapılan tehdit içerikli 
açıklamaların gölgesinde devam etmesini" 
protesto etti. 

- Yemen'de Ensarullah Hareketi (Husiler) 
milislerinin Şebve ilinin Es-Said ilçesinde 
kontrolü ele geçirdiği bildirildi. 

-BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de 
Mistura, Suriye Ordusu'nun Halep'te pazar 
yerine düzenlediği varil bombalı saldırıları 
kınayarak, sivillere yönelik saldırıyı 
"vahşet" olarak nitelendirdi. 

 




