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01 Şubat 2016: 

- Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın 
Necran kentine Ensarullah Hareketi tarafından 
roket atılması sonucu aynı aileden 1 çocuğun 
öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi. 

- Rus uçaklarının Halep'in Anadan ilçesine 
düzenlediği 20 hava saldırısı sonucu 4 kişi 
öldü, 60 kişi yaralandı. 

-BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 
Suriyeli muhaliflerle Cenevre'deki görüşmelere 
resmen başladıklarını duyurdu. 

02 Şubat 2016: 

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Sınır Polisi 
Genel Müdürlüğüne düzenlenen intihar 
saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye 
yükseldi. 

-Irak’ın Enbar iline bağlı kuşatma altındaki 
Felluce ilçesinde mahsur kalan yaklaşık 5 bin 
ailenin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu 
bildirildi. 

03 Şubat 2016: 

-Suriye’de terör örgütü IŞİD’e yönelik süren 
hava operasyonlarına katılacak olan 
Hollanda’ya ait savaş uçaklarının Suriye’nin 
doğusunda görev alacağı bildirildi. 

04 Şubat 2016: 

- Nubul ve Zehra beldeleri üzerindeki 
muhaliflerin kuşatmasını kıran rejim güçleri, 
muhaliflerin Halep'in kuzeyiyle bağlantısını 
kesti. 

- İsrail ordusuna ait buldozerler, Ramallah'ın 
Bilin ve Safa beldelerindeki Filistinlilerin zirai 
çalışmalarda kullandığı barakaları "ruhsatsız" 
oldukları gerekçesiyle yıktı. 

- Fransa'nın, Suriye'de yürüttüğü hava 
operasyonlarında IŞİD terör örgütüne ait bir 
eğitim kampının imha edildiği bildirildi. 

- Tunus'ta sokağa çıkma yasağının tamamen 
kaldırıldığı bildirildi. 

- Suudi Arabistan, terör örgütü IŞİD’e karşı 
uluslararası koalisyona, kara kuvvetleriyle 
katılmaya hazır olduğunu bildirdi. 

-Irak Enbar Operasyonlar Komutanlığı, terör 
örgütü IŞİD'in elinde bulunan Ramadi'nin 
Sıcariye kasabasının tamamen kurtarıldığını 
açıkladı. 

05 Şubat 2016: 

- Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Keşmir 
sorununun çözümünün Hindistan ile diyalogda 
yattığını söyledi. 

- Libya Başkanlık Konseyi'nin, Ulusal 
Mutabakat Hükümeti'nin yeni kabinesini 
oluşturduğu bildirildi. 

07 Şubat 2016: 

- Arap Parlamentosu, uluslararası toplumu, 
hava saldırılarına son vermesi için Esed rejimi 
ve ona destek verenlere baskı yapmaya 
çağırdı. 

- İsrail Başbakanı Netanyahu, hükümet 
ortaklarıyla bazı Arap milletvekillerinin meclis 
üyeliğinin askıya alınmasına izin veren yasa 
tasarısında anlaştı. 

08 Şubat 2016: 

- İsrail'in 30 bin Filistinliye çalışma izni 
verilmesine yönelik proje başlattığı iddia 
edildi. 

- Uluslararası koalisyon operasyonlarında 
özellikle IŞİD' in petrol üretimini hedef alınca, 
örgüt, militanlarına ödediği aylık parayı yarıya 
düşürdü. 

 



09 Şubat 2016: 

- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, IŞİD’e karşı 
kurulan koalisyondaki savaş uçaklarını geri 
çekeceklerini bildirdi. 

- ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin PYD’yi 
terörist bir grup olarak gördüğünü fakat 
kendilerinin böyle düşünmediğini bildirdi. 

10 Şubat 2016: 

- Irak Başbakanı İbadi, ülkedeki reformların 
başarılı bir şekilde uygulanması için Bakanlar 
Kurulu'nun yeniden düzenleneceğini belirtti. 

- Irak'ın Kerkük kentinde bir polis noktasına 
bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk 
belirlemelere göre 2 polis hayatını kaybetti. 

-Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinde 
revizyon yapıldığı, 29 bakandan oluşan yeni 
kabinede, önemli bakanlıklarda değişiklik 
yapılmazken, bazı yeni bakanlıklar kurulduğu 
bildirildi. 

11 Şubat 2016: 

- Suudi Arabistan'da ilçe eğitim müdürlüğünde 
silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi 
hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. 

-Irak merkezi hükümeti, terör örgütü IŞİD’in 
elindeki Musul'u geri almak için bölgeye 4 
tugaydan oluşan 4 bin 500 asker sevk etti. 

12 Şubat 2016: 

- ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Birleşik 
Arap Emirliği'nin (BAE) Suriye'ye özel kuvvet 
göndereceğini açıkladı. 

- Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesine PYD’nin 
saldırı düzenlemesi sonucunda Azez Ulusal 
Hastanesi faaliyetlerine ara verdi. 

- Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun (ISSG), 
Suriye krizinin çözümü için abluka altındaki 
bölgelerde yaşayan halka acil erişimin 
sağlanmasının garanti altına alınması için 

yapılması gerekenlerin görüşülmesi amacıyla 
düzenlediği ilk toplantı, İsviçre'nin Cenevre 
kentinde başladı. 

-BM Genel Sekreteri Ban, Pakistan Başbakanı 
Şerif'ten Suudi Arabistan ve İran arasındaki 
tansiyonu düşürmek üzere arabuluculuk 
yapmasını istedi. 

13 Şubat 2016: 

- Suriye'de bugüne kadar göç eden milyonlarca 
kişinin yanı sıra yaklaşık 4,5 milyon kişi de 
kendi ülkesinde "sığınmacı" durumuna düştü. 

- Irak'ta Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr, 
Başbakan Haydar el-İbadi'nin vadettiği 
reformları 45 gün içinde uygulamaması 
halinde hükümetten güvenoyunu 
çekeceklerini açıkladı. 

-İran Devrim Muhafızlarının üst düzey 
komutanlarından Rıza Ferzane'nin Suriye'de 
öldürüldüğü bildirildi. 

14 Şubat 2016: 

-Suriye Destek Grubu'nun Münih'te yapılan 
toplantısında alınan karar kapsamında, 
Suriye'de abluka altındaki bölgelere yardım 
ulaştırmak için çalışacak 2 grup oluşturuldu. 

- Suriye'de başkent Şam'ın Dareyya ilçesine 
Rusya destekli Esed güçleri ve Şii milislerinin 
düzenlediği saldırılar muhalif gruplar 
tarafından püskürtüldü. 

- Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin 
Abdurrahman el-Tani, Suriye’ye kara gücü 
göndermenin aciliyet kazandığını belirtti. 

-Tel Rıfat Devrimcileri Saha Komutanı Musa, 
PYD güçlerinin, Rusların desteğiyle Tel Rıfat'a 
girmek üzere olduğunu bildirdi. 

 

 

 



15 Şubat 2016: 

- Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) 
Başkanı Faiz Sirac, 18 bakandan oluşan Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’nin kurulduğunu bildirdi. 

- Ramadi'nin doğusunda, uluslararası koalisyon 
güçlerinin düzenlediği hava saldırısında terör 
örgütü IŞİD'in yöneticisi ile 15 yardımcısının 
öldürüldüğü bildirildi. 

-BM, Halep ve İdlib'te 5 sağlık kuruluşu ile 2 
okula düzenlenen füze saldırıları sonucu 
aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 
kişinin öldüğünü bildirdi. 

 

17 Şubat 2016: 

- Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 
muhtemel bir savaş halinde İsrail'in Hayfa 
kentindeki gaz tankerlerini vurarak, "nükleer 
saldırıya" eşdeğer bir karşılık vermekle tehdit 
etti. 

-Esed rejimi, Suriye'nin Lazkiye kırsalındaki 
Cebel Ekrad bölgesinde kara saldırısı başlattı. 

 

18 Şubat 2016: 

- PYD Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine saldırı 
başlattı. 

- Afganistan'ın kuzeyindeki Cevizcan 
vilayetinin Kuştepe ilçesinde Taliban 
militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatışmada 25 kişi hayatını kaybetti. 

- 1,700 askerin hayatını kaybettiği Tikrit 
katliamına adı karışan 47 kişiden 40'ına idam 
cezası verilirken, 7'si delil yetersizliğinden 
serbest bırakıldı. 

-Suriye'de Esed rejimine bağlı birlikler, Lazkiye 
kırsalındaki Cebel Ekrad'da yer alan Künsübbe 
köyü ile Ziyaret Dağı'nda kontrolü ele geçirdi. 

19 Şubat 2016: 

- Irak'ın Musul ili Sincar ilçesinde düzenlenen 
bombalı saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 2 kişinin 
yaralandığı bildirildi. 

- Amerikan ordusunun Libya'nın Sabrata 
şehrinde IŞİD'li teröristlerin toplandığı bir eve 
yaptığı hava saldırısında 41 terörist öldürüldü. 

20 Şubat 2016: 

- Irak güvenlik güçlerinin Ramadi'nin 
doğusundaki El-Hamidiye bölgesini terör 
örgütü IŞİD’den temizlediği, çatışmalarda 
onlarca militanın öldürüldüğü bildirildi. 

- İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlenen 
yürüyüşe müdahale ederek 6 Filistinliyi 
gözaltına aldığı bildirildi. 

-Suriye muhalefetine bağlı Müzakere Yüksek 
Komitesi, Suriye’deki bütün cephelerin 
muhtemel ateşkese uymayı prensip olarak 
kabul edebileceğini bildirdi. 

21 Şubat 2016: 

- Suriye'de Humus kentinde, bomba yüklü iki 
araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere 
göre 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 100 kişinin 
yaralandığı bildirildi. 

- Yemen Havayolları Şirketi, Aden Uluslararası 
Havalimanına tüm uçuşlarını durdurdu. 

-Irak Meclis Başkanı Cuburi, Musul'un IŞİD’den 
kurtarılması için yürütülen çalışmaların son 
safhada olduğunu belirtti. 

22 Şubat 2016: 

- Rusların yanlışlıkla YPG'nin kadın kolları 
kampını vurduğu bildirildi. 

- Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de 
ateşkes tarihi için 27 Şubat'ta anlaştı. 

-Suudi Arabistan, Lübnan'a yapılması 
planlanan 4 milyar dolarlık yardımı, İran'daki 



diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları 
kınamaması nedeniyle iptal etti. 

23 Şubat 2016: 

-Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde 
düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını 
kaybetti, 7 kişi de yaralandı. 

24 Şubat 2016: 

-Rusya Devlet Başkanı Putin, Esed'le yaptığı 
telefon görüşmesinde Esed'in ateşkese 
uyacağını söylediğini bildirdi. 

- ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, 
Müslüman Kardeşler teşkilatının terör örgütü 
olarak tanımlanmasını isteyen tasarıyı kabul 
etti. 

26 Şubat 2016: 

- Suriye'de Sultan Murat Tugayı'na bağlı 
muhalif birliklerin Azez ilçesinin güneyindeki 
Ayn Dikne köyüne düzenlediği operasyonda 
çok sayıda terör örgütü PYD militanı öldü. 

-İranlılar, Parlamento ve Uzmanlar Meclisi 
seçimleri için sandık başına gitti.  

27 Şubat 2016: 

- Suriye iç savaşında kısmi ateşkesle 
çatışmaların sonlandırılmasını öngören 
anlaşma, yürürlüğe girdi. 

- Afganistan'da bir intihar eylemcisi valilik 
binası önünde bomba patlattı. Saldırıda 11 kişi 
hayatını kaybederken 40 kişi yaralandı. 

 

 

 

 

 

 

- Lübnan'daki Hizbullah'ın üst düzey saha 
komutanlarından Feyyad'ın, Halep'teki 
çatışmalar sırasında öldürüldüğü bildirildi. 

- İran'da, resmi olmayan sonuçlara göre, 
Uzmanlar Meclisi seçimlerinde, DMTK Başkanı 
Rafsancani ve Cumhurbaşkanı Ruhani ilk 
sıralarda yer alıyor. 

-Suudi Arabistan'daki 20 ülkenin katılımıyla 
gerçekleştirilen Ra'du'ş Şimal isimli askeri 
tatbikat başladı. 

28 Şubat 2016: 

-Mısır'ın Kalyubiyye kentinde bir polis aracını 
hedef alan saldırıda 4 polisin öldüğü, 3'ünün 
yaralandığı bildirildi. 

29 Şubat 2016: 

- IŞİD’in Bağdat'ta düzenlediği saldırılarda 82 
kişi öldü. 

- Rejim ve Rus güçlerinin geçici ateşkes 
niteliğindeki çatışmaların sonlandırılması 
anlaşmasını, ikinci gününde 35 kez ihlal ettiği 
bildirildi. 

-Suriye'de kısmi ve geçici ateşkes niteliğindeki, 
çatışmaların sonlandırılması anlaşmasına 
rağmen rejim güçleri Şam yakınlarındaki Merj 
beldesini ele geçirdi. 




