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01 Nisan 2015: 

- Kuveyt’te düzenlenen Suriye’ye Yardım 
Konferansı'na katılan ülkelerden Suriye’ye 3,8 
milyar dolar bağış taahhüdünde bulunuldu. 

- Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi 
(UCM) ile geçen yılsonunda imzaladığı üyelik 
anlaşması yürürlüğe girdi. 

- Hamas, Filistin'in UCM'ye girmesini olumlu 
karşıladı. Hamas sözcüsü Zuhri, üyeliğin, İsrail 
yönetiminin hukuki olarak soruşturulmasına 
olanak sağladığını söyledi. 

- Katolik aleminin ruhani lideri Papa 
Franciscus'un temsilcisi Kardinal Fernando 
Filoni, Irak'ın Erbil kentinde çadır kampta kalan 
Hıristiyan sığınmacıları ziyaret etti. 

- IŞİD militanlarının Filistinli mültecilerin 
yaşadığı başkent Şam'ın Yermuk kampına 
girdiği ve burada Eknaf Beyt el-Makdis 
birliğiyle çatıştığı belirtildi. 

-Suriye'deki muhalif Güney Cephesine bağlı 
birliklerin, Dera kentinin güneyinde yer alan 
Ürdün sınırındaki Nasib (Cabir) Sınır Kapısı'nı 
kontrol altına aldığı bildirildi. 

02 Nisan 2015: 

- Irak güvenlik güçlerinin, el-Enbar 
vilayetindeki operasyonlarda, terör örgütü 
IŞİD'in denetimindeki 3 bölgede kontrolü 
sağladığı ve 37 militanın öldürüldüğü bildirildi. 

- Afganistan hükümeti, Suudi Arabistan ile 
derin tarihi ve dini bağları olduğunu, herhangi 
bir tehdit durumunda bu ülkenin yanında 
duracağını açıkladı. 

- Uzun süredir terör örgütü DAİŞ'in 
kontrolünde bulunan Tikrit kentinin büyük 

çoğunluğu silahlı Şii grupların (Haşdi Şabi) 
denetimine geçti.  

- Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Tikrit'de 
kazanılan "zaferin", ulusal uzlaşıyla 
sürdürülmesi gerektiğini belirtti. 

- Lübnan parlamentosu, toplantı yeter sayısı 
sağlanamadığı için 21. oturumda da 
cumhurbaşkanını seçemedi. 

- Yemen'in Hadramevt vilayetinde bir 
hapishaneye düzenlenen baskın sonrasında, 
El-Kaide'nin önde gelen isimlerinden Halid 
Batarfi'nin de aralarında olduğu yaklaşık 300 
kişinin kaçtığı belirtildi. 

- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran ile 5+1 
ülkeleri arasında yürütülen nükleer 
müzakerelerde konulara çözüm bulunduğunu 
ve taslak hazırlamaya başladıklarını söyledi. 

03 Nisan 2015: 

- ABD Başkanı Obama, İran'la nükleer 
müzakerelerde uzlaşıya varılmasını "tarihi" 
olarak niteledi ve anlaşmanın güvene değil, 
teyide dayalı olduğunu söyledi. 

- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK), Tunus'tan, Suriye'yle 
diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma 
kararından vazgeçmesini talep etti. 

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 
İran ile P5+1 ülkeleri arasında İsviçre'nin Lozan 
kentinde yapılan nükleer müzakerelerde 
uzlaşıya varılmasının ardından, "BM Güvenlik 
Konseyi ve ABD tarafından İran'a uygulanan 
tüm yaptırımların kaldırılacağını" söyledi. 

- Salahaddin vilayetinin Tikrit kentinde IŞİD 
denetiminden geri alınan bölgelerde sivillerin 
mallarının yağmalanması, çalınması ve 
yakılmasına ilişkin haber ve görüntülerin 
medyada yer alması üzerine Irak 
Cumhurbaşkan Yardımcısı Usame en-Nuceyfi 
yazılı bir açıklama yaptı. Nuceyfi, söz konusu 



ihlallerin silahlı kuvvetlerin elde ettiği başarıyı 
gölgelediğini savunarak, "Silahlı grupların 
Tikritlilerin mallarını yağmaladığı, çaldığı 
yönünde haberler geliyor. Bunlar, zafere gölge 
düşüren olaylar" ifadesini kullandı. 

- Güney Kore'nin Good Neighbors 
International adlı yardım kuruluşu, Suriyelilere 
2 milyon 210 bin dolarlık insani yardım 
gönderdi. 

- Suudi Kralı Selman'ın genç oğlu Muhammed 
bin Selman bin Abdulaziz'e Suudi Arabistan 
öncülüğünde başlatılan "Kararlılık Fırtınası" 
operasyonunda komuta görevi verildi. 

04 Nisan 2015: 

- İsrail'de başlayan "Hamursuz Bayramı" 
dolayısıyla bazı radikal Yahudi gruplar, Mescid-
i Aksa'nın Müslümanlara kapatılması çağrısı 
yaptı. 

- Aden'deki Halk Direnişi'ne Suudi Arabistan 
öncülüğündeki koalisyon tarafından havadan 
silah yardımı yapıldı. 

- Salahaddin İl Meclisi Emniyet Komitesi 
Başkanı Casim Cebbara, "İbadi, 
gerçekleştirdikleri yağma ve hırsızlık 
eylemlerinin ardından Şii milislerin Tikrit'ten 
çekilmesi yönünde talimat verdi" dedi. 

- Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, 
Tikrit'in terör örgütü IŞİD’den kurtarılmasıyla 
ilgili olarak, "Kentteki çok sayıda mayın 
bölgesini temizlemek için zamana ihtiyaç var. 
Güvenlik güçlerimiz şimdiye kadar 900 bomba 
imha etti. 175 yerleşim yerini de mayınlardan 
temizledi" dedi. 

- Yemen'in önemli bölümünü denetimi altında 
bulunduran Ensarullah Hareketi (Husiler), 
stratejik önemdeki Babu'l Mendeb Boğazı'yla 
ilgili Mısır'la doğrudan görüşmelere hazır 
olduğunu belirtti. 

- Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih'in 
diplomatların tahliyesi için gönderilen bir Rus 
uçağı ile ülkeden ayrıldığı bildirildi. 

05 Nisan 2015: 

- Filistin Enerji Kurumu Başkan Yardımcısı Fethi 
eş-Şeyh Halil, yaptığı açıklamada, "endüstriyel 
yakıtın" verilmesiyle Gazze'deki tek elektrik 
santralinin faaliyetlerine tekrar başladığını 
belirtti.  

- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 
Hadi'nin, Genelkurmay Başkanı Hüseyin 
Hayran ve Ensarullah hareketi (Husiler) yanlısı 
üst düzey komutanları görevden aldığı 
bildirildi. 

- Netanyahu Amerikan ABC televizyonuna 
verdiği demeçte, İran'ı Batı ile müzakere 
masasına oturtan unsurun uygulanan 
yaptırımlar olduğunu belirterek, "Bu 
yaptırımların kaldırılması değil artırılması 
gerekiyor ki bugün geldiğimiz noktadan daha 
iyisini gerçekleştirebilelim" dedi. 

06 Nisan 2015: 

- Irak'ta cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve 
parlamentonun, terör örgütü IŞİD'e karşı pek 
çok ilde verilen mücadelede ortak tavır alma 
konusunda anlaştığı bildirildi. 

- IŞİD'in yüzde 70'ini abluka altına aldığı 
Yermuk Kampı'nda kalan mültecilerden 
yaklaşık 5 bin aile açlık ve susuzluk tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. 

- Libya'da Trablus hükümetine bağlı Libya 
Şafağı (Fecr-i Libya) Güçleri ile Tobruk'taki 
Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği emekli 
General Halife Hafter'e bağlı "Onur 
Operasyonu Koalisyonu" bileşenlerinden 
Zintan milisleri arasında yaşanan çatışmalarda, 
5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin 
yaralandığı bildirildi. 



- IKBY Başkanı Barzani, Bağdat yönetimi ile 
Musul'un özgürleştirilmesi operasyonu için 
ortak bir komisyonun kurulmasına karar 
verdiklerini açıkladı. 

- Suriye Türkmen Meclisi Başkanı 
Abdurrahman Mustafa, Suriye genelinde, 
Türkmenlerin kontrolünde olan tek bölgenin 
Bayırbucak olduğunu söyledi. 

07 Nisan 2015: 

- Suriye rejimine ait El-Ahbariyye 
televizyonuna konuşan Hizbullah Genel 
Sekreteri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'ın 
Yemen'deki Husilere karşı yürüttüğü 
operasyonla ilgili, "Suudi Arabistan'ın 
Yemen'deki yenilgisi büyük olacak ve bu 
kraliyet ailesine yansıyacak" dedi. 

- Lübnan ordusu, Suriye sınırında "terör eylemi 
hazırlığında" olduğunu ileri sürdüğü bir gruba 
düzenlediği operasyon sonucu 3 kişinin öldü, 4 
kişi ise yaralandı. 

- Gazzeliler, Suriye'nin başkenti Şam'ın 
güneyinde yer alan ve yüzde 60'ı terör örgütü 
IŞİD tarafından ele geçirilen Yermuk Mülteci 
Kampı sakinleriyle dayanışma gösterisi 
düzenledi. 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki operasyonun 
sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Asiri, İran ve 
Hizbullah'ı, "Yemen'deki devlet yapısını 
çökertmek için Husileri eğitmekle" suçladı. 

08 Nisan 2015: 

- 2005 yılından beri Bölgesel Başkan olan 
Barzani'nin, 20 Ağustos'ta görev süresi 
bitecek. Barzani’nin, IKBY Parlamentosu'nun 
alacağı yeni kararla 2 yıl daha başkanlık 
koltuğunda kalacağı bildirildi. 

- Terör örgütü IŞİD, Kerkük'ün 25 kilometre 
güneyindeki Meryembeg nahiyesinde uzun 
süredir rehin tuttuğu sayıları 200 ila 300 
arasında değişen bir grup Yezidiyi serbest 

bıraktı. Peşmergeler, sağlık görevlileri ve 
akrabaları tarafından karşılanan 
gruptakilerden çocuk, hasta ve yaşlılar sağlık 
kontrolünden geçirildi. Bu kişilerden durumu 
ağır olanlar ambulanslarla Kerkük'teki 
hastanelere sevk edildi. 

- Bağdat İl Meclisi Başkanı Adad, Irak'ta 
çatışmalar nedeniyle çeşitli kentlerden 
başkent Bağdat'a göç eden aile sayısının 60 
bine ulaştığını bildirildi. 

- Lübnan eski Başbakanı ve Müstakbel 
Hareketi Başkanı Saad el-Hariri, ülkesinin 
resmi televizyonunda Suudi Arabistan'ı 
eleştiren Hizbullah Genel Sekreteri Hasan 
Nasrallah'ın röportajının yayınlanmasıyla ilgili 
olarak, "Lübnan'ın, Hizbullah tarafından 
çıkarılacak yeni sorunlara ihtiyacı yok" 
açıklamasında bulundu. 

-İran, gemilerinin deniz yolu güvenliğinin 
sağlanması ve İran’ın açık denizlerdeki 
çıkarlarının korunması amacıyla Aden Körfezi 
ve Babu'l-Mendeb'e 3 aylığına askeri filo 
gönderdi. 

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel 
Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Vekili Murteza 
Sermedi, Yemen için askeri operasyonların 
hata olduğunu, krizi ancak siyasi çözümün 
bitireceğini savundu. 

- BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
Yemen'deki hava operasyonları sırasında bir 
okulun isabet aldığını ve en az iki çocuğun 
hayatını kaybettiğini, ikisinin ise yaralandığını 
bildirdi. 

- Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), 
terör örgütü IŞİD'le ilgili soruşturma açma 
yetkisinin olmadığı belirtildi. UCM Savcısı 
Fatou Bensouda, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta "tarifsiz" 
suç işlediğini ancak iki ülkenin de mahkemenin 
kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'na 



üye olmaması nedeniyle bu konuda 
soruşturma açma yetkileri olmadığını kaydetti. 

- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı 
Abdullah Bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan 
öncülüğündeki operasyona iştirak etmeyen 
"kardeş ülkeler"e katılım çağrısı yaptı. 

-Dünya Sağlık Örgütünden, Yemen'de 19 
Mart'tan bu yana 643 kişinin öldüğü, 2 bin 226 
kişinin yaralandığı bildirildi. 

09 Nisan 2015: 

- Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler 
Meclisi Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Hasan 
es-Sagir yaptığı açıklamada, Sudanlı konsolos 
Abdulhalim Ömer'in, "Libya'nın doğusundaki 
bazı bölgelerde kanun dışı gezintiler yapması" 
ve "izinsiz askeri bir hapishaneyi ziyaret 
etmesi" nedeniyle alıkonulduğunu belirtti. 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı 
Mesut Barzani, Musul'un Şengal ilçesinde 
Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) 
yakınlığıyla bilinen silahlı grubun komutanı 
Haydar Şeşo'nun gözaltına alınmasını 
savunarak, "Bunlar, farklı bir güç, yönetim ve 
bayrağı bölgede oluşturmak istedi. Bunu 
yaparken Kürdistan bölgesini, kurum ve 
kuruluşlarını hesaba katmadılar. Yok saydılar" 
dedi. 

- Fransa'nın yurt dışına da yayın yapan "TV5 
Monde" kanalı terör örgütü IŞİD adına hareket 
ettiğini belirten kişilerin siber saldırısına 
uğradı. 

- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu'nun (UNICEF) Yemen Temsilcisi Julien 
Harneis, Ortadoğu'nun en fakir ülkesi olan 
Yemen'de korumasız çocukların çok az para 
karşılığında silahlı gruplara katıldığını ve 
ülkede savaşan silahlı grupların yaklaşık üçte 
birini çocukların oluşturduğunu söyledi. 

- Mısır Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler 
Komutanı Orgeneral Sıdkı Subhi Seyyid 

Ahmed', Pakistan'dan silah üretim alanında 
işbirliği ricasında bulundu. 

- Irak Yüksek Öğretim Bakanı Hüseyin eş-
Şehristani, terör örgütü IŞİD'in ele geçirdiği 
bölgelerde Haziran 2014'ten bu yana 160 bin 
üniversitelinin okullarından ayrıldığını belirtti.  

10 Nisan 2015: 

- Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin ilinde IŞİD ile 
Şii Hazrec aşireti arasında çıkan çatışmada, 
aşiret üyesi 4 kişinin öldüğü, 24 kişinin 
yaralandığı bildirildi. 

- IŞİD üyeleri, Enbar vilayetinin merkezi 
Ramadi'nin kuzeyindeki Elbuferac bölgesine 
saldırı düzenledi. Çıkan çatışmalar sonucu Irak 
güvenlik güçlerinin geri çekildiği ve örgüt 
militanlarının bölgede kontrolü sağladığı 
belirtildi. Güvenlik güçlerinin, IŞİD'in Ramadi 
kentine 6 ayrı koldan düzenlediği diğer 
saldırıları ise geri püskürttüğü bildirildi. 

- Merkezi Irak hükümetinin bütçedeki payını 
eksik göndermesi nedeniyle ekonomik kriz 
içine giren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 
(IKBY) 17 milyar dolar borcu olduğu bildirildi. 

- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkedeki 
Şiilerin en yüksek dini mercii Ayetullah Ali es-
Sistani ile bir araya geldi. Başbakanlık 
kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sistani'nin 
Necef'teki evinde yapılan görüşmede, 
"ülkedeki siyasi gelişmeler ve güvenlik 
durumu, bu çerçevede terör örgütü DAİŞ'e 
karşı yürütülen mücadele" konuları ele alındı. 

- Irak İçişleri Bakanı Muhammed el-Gabban, 
Musul'u IŞİD'den geri almak amacıyla Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) "Ortak Operasyon 
Birimi" kurduklarını belirtti. 

- Yemen'e hava harekatı düzenleyen 
koalisyona bağlı uçaklarının, başkent Sana'daki 
es-Sevad ve el-Hafa askeri kamplarını 
bombaladığı bildirildi. 



- Yemen'e hava harekatı düzenleyen 
koalisyona bağlı savaş gemilerinin, Aden 
limanındaki Husi Ensarullah hareketine ait 
mevzileri bombaladığı bildirildi. 

11 Nisan 2015: 

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, 
Sağlık Bakanı Ahmed bin Akil el-Hatib'i 
görevden alarak yerine Devlet Bakanı 
Muhammed bin Abdulmelik bin Abdullah Al 
eş-Şeyh'i atadığı bildirildi. 

- Terör örgütü IŞİD'in, Enbar iline bağlı 
Ramadi'de stratejik bir köprüye bomba yüklü 
araçla saldırı düzenlediği belirtildi. Enbar İl 
Meclisi Üyesi Azal Ubeyd Dahi, "IŞİD 
militanlarının bomba yüklü aracı Bufarrac 
Köprüsü üzerinde patlatması sonucu köprünün 
bir kısmı yıkılarak Fırat Nehri'ne düştü" dedi. 

- Şii milislerin desteklediği Irak güvenlik 
güçlerinin son operasyonlarının ardından 
IŞİD'in Salahaddin ilindeki gücü zayıfladı. 

- Dünyanın dört bir yanından Kudüs'e akın 
eden Ortodoks Hıristiyanlar, Kamame 
Kilisesi'nde "Kutsal Ateş" ayini düzenledi. 

- Yemen'de Husi ilerleyişini durdurmak 
amacıyla Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyonun başlattığı "Kararlılık Fırtınası" 
operasyonu, 3'üncü haftasına girerken, askeri 
uzmanlar, operasyonun kesin bir zafere 
ulaşması için kara harekatına da ihtiyaç olduğu 
görüşündeler. 

- Hamas hareketi, Suriye'deki Filistinlilerin 
kaldığı Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Eknaf 
Beyt el-Makdis grubuyla ilişkisinin 
bulunmadığını söyledi. 

- Yemen'e düzenlenen operasyonun sözcüsü 
Tuğgeneral Ahmed Asiri, Suudi Arabistan'ın 
başkenti Riyad'daki hava üssünde düzenlediği 
basın toplantısında, "Koalisyon güçleri, 
operasyonun başladığı 26 Mart'tan bu yana 
gerçekleştirdiği bin 200 hava saldırısıyla 

Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah 
Salih milislerinin hareket kapasitesini 
zayıflattı" dedi. 

12 Nisan 2015: 

- Almanya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Grübel, 
ülkesinin Peşmerge güçlerine yeni silahlar 
göndereceğini bildirdi. 

- İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral 
Ahmet Rıza Purdestan, Suudi Arabistan 
öncülüğünde oluşturulan koalisyona, 
"Kararlılık Fırtınası" adı altında Yemen'de 
başlatılan operasyonlarına son vermeleri 
çağrısında bulundu. 

- Pakistan'ın aşiretler bölgesi Kuzey 
Veziristan'da insansız hava aracıyla (İHA) 
düzenlenen saldırıda, militan oldukları tahmin 
edilen dört kişi öldürüldü. 

- Sina'da 6 askerin hayatını kaybettiği bombalı 
saldırıyı, IŞİD'e biat ettiğini duyuran "Sina 
Vilayeti" adlı örgüt üstlendi. 

- Libya'da Güney Kore Büyükelçilik binasına 
yönelik saldırıda 2 güvenlik görevlisinin 
öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. 

- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud 
el-Faysal; "İran ile savaşta değiliz. Bizden 
yardım talep eden bir devletin yanında 
savaşıyoruz." diye konuştu. 

- İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 
kişinin Yemen'de ele geçirildiği haberlerini 
yalanlayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran'ın Yemen'de 
hiçbir askeri gücü bulunmuyor" dedi. 

13 Nisan 2015: 

- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Savunma 
Bakanlığı'na bağlı görev yapan 300'den fazla 
komutanı emekliye sevk ettiği duyuruldu. 
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 
İbadi'nin, 300'den fazla komutanı emekliye 



sevk etme kararını, Irak'ın karşı karşıya kaldığı 
tehditlerle mücadelede daha aktif olması ve 
milli güvenliğinin korunması açısından 
ordunun yeniden yapılandırılması kapsamında 
aldığı ifade edildi. 

- Libya'nın başkenti Trablus'ta, Fas'ın 
büyükelçilik binasına roketli saldırı düzenlediği 
bildirildi. 

- İnsan Hakları İzleme Örgütü, Filistinli 
çocukların Batı Şeria'da İsrail yerleşim 
birimlerindeki çiftliklerde tehlikeli koşullarda 
ve düşük ücret karşılığında çalıştırıldığını 
bildirdi. 

- İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, 
"Kurulacak koalisyona katılmanın ön koşulu, 
yeni hükümetin Hamas'ı yok etmek için 
çalışması" dedi. 

- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 
Hadi'nin cumhurbaşkanı yardımcısı olarak 
atadığı Başbakan Halid Mahfuz Bahhah yemin 
etti. 

- Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Jourova, 
Avrupa'dan Suriye'ye 1450'si Fransız toplam 5-
6 bin civarında kişinin gittiğini tespit ettiklerini 
bildirdi. 

- İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmanifazli, 
ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve 
Belucistan eyaletinde İranlı askerlere yönelik 
saldırılara ilişkin, "İran'ın Pakistan sınırları 
içerisindeki bazı bölgelerin güvenliğini 
üstlenebileceğini" söyledi. 

- Kerkük polisi, kentin 25 kilometre 
güneyindeki Meryembeg nahiyesine bağlı 
köylerde şüpheli adreslere operasyon 
düzenledi. Peşmergenin de destek verdiği 
operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 
7 kişinin terör suçlarından arandığı tespit 
edildi. 

- Irak Göç ve Göçmen Bakanı Muhammed 
Casim Muhammed, IŞİD'in Ramadi'nin 

kuzeyindeki Elbu Ferrac ve Elbu Iyse 
bölgelerini ele geçirmesinin ardından Ulusal 
Operasyon Merkezi'nin yaklaşık bin 500 ailenin 
başka bölgelere sığındığını tespit ettiğini 
söyledi. 

- Terör örgütü IŞİD'in, Irak'ın en büyük petrol 
rafinerisi Beyci'ye saldırdığı bildirildi. 

- Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği 
önünde toplanan üniversite öğrencilerinden 
oluşan bir grup, Yemen'e düzenlenen 
"Kararlılık Fırtınası" operasyonunun 
durdurulması talebiyle gösteri düzenledi. 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin, hava saldırılarının başladığı 26 
Mart'tan bu yana 120 binden fazla kişinin 
yerlerinden olduğu, Abyan kentinde bin 730 
ailenin okullarda kaldığı belirtildi. 

14 Nisan 2015: 

- Irak Ulaştırma Bakanı Bakır ez-Zübeydi, İran 
Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile 
düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak'ın 
güneyindeki Basra ile İran sınırındaki Şellamice 
arasında 32,5 kilometre uzunluğunda iki ülkeyi 
birbirine bağlayan bir demir yolu hattının inşa 
edilmesi konusunda İran ile anlaştıklarını 
belirtti. 

- Irak ordusunun, Enbar'ın merkezi Ramadi'de 
terör örgütü IŞİD’in kontrolündeki Elbu Ferrac 
bölgesinde ilerleme kaydettiği, 60 militanın 
öldürüldüğü bildirildi. 

- Irak'ın en büyük petrol rafinerisi Beyci'ye 
saldıran IŞİD militanları ile burayı koruyan 
askerler arasında çıkan çatışmada, birliğin 
komutanı Tuğgeneral Dayf Yahlus ile bir 
korumasının yaşamını yitirdiği bildirildi. 

- Mısır'ın başkenti Kahire'de elektrik trafosuna 
yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 
"Medya Üretim Kenti'nde" elektriklerin 
kesildiği ve buradan yayın yapan televizyon 



kanallarının çoğunun yayınının durduğu 
bildirildi. 

- Haşd-ı Şa'bi Komutanı Feza, Irak ordusunun 
Enbar'ın Kerme ilçesindeki 2 bölgeyi IŞİD'den 
kurtardığını, çatışmalarda 77 militanın 
öldüğünü bildirdi. 

- Irak'ta IŞİD'in elindeki Musul'u kurtarma 
operasyonunda görev alacak Sünnilerden 
oluşan Haşdi Vatani (Vatan Toplulukları) 
güçlerinin eğitiminin devam ettiği bildirildi.  

- Musul'un Şengal ilçesinde gerginlik yaşayan 
KDP ile KYB, Şengal Savunma Gücü Komutanı 
Şeşo'nun Barzani'nin çağrısına uyması sonucu 
anlaştı. 

- Yemen'de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
üreten ve ihraç eden, ülkenin en büyük 
yatırımı Yemen LNG, ülkedeki kaostan dolayı 
tüm çalışmalarını durdurduğunu bildirdi. 

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 
ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Timna 
yakınlarında uluslararası bir havalimanı inşa 
edilmesi, Ürdün Haşimi Krallığı'nın 
egemenliğini veya topraklarının güvenliğini 
hiçbir şekilde etkilemeyecektir" denildi. 

- İran'ın ilk kadın büyükelçi olarak Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham'ı atayacağı 
iddia edildi. 

- BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın 
toplantısında konuşan BM Çocuklara Yardım 
Fonu'nun (UNICEF) Sözcüsü Christophe 
Bouliarc, insani yardım taşıyan 43 tırın 
Mardin'in Nusaybin Sınır Kapısı'ndan geçerek 
Suriye'nin Kamışlı kentine ulaştığını söyledi. 

- UNICEF, Yemen'e 75 tonluk tıbbi malzeme 
yardımında bulundu. Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Yemen'e 
gönderdiği tıbbi yardım malzemesinin 250 bin 
çocuk ve ailesine ulaştırılacağı bildirildi. 

15 Nisan 2015: 

- Irak'taki Yezidiler, kutsal kabul ettikleri 
"Kırmızı Çarşamba" bayramını kutladı. Rumi 
takvime göre nisan ayının ilk çarşambası Yezidi 
inancında kutsal gün kabul ediliyor. Yezidiler, 
bu günü kutlamak için Musul'un Şeyhan 
ilçesinde dağlarla çevrili olan kutsal 
mabetlerinin bulunduğu Laleş'te bir araya 
geldi. Laleş Dağı'ndaki tapınağa yürüyen 
Yezidiler, günahlardan arındıklarına inandıkları 
Enzel Köprüsü'nün kapısını öperek, dualar 
ettiler ve üç tur attı. 

- ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 
Kongre'ye İran'la nükleer müzakerelerde 
varılacak olası bir nihai anlaşmayı onaylama ya 
da reddetme hakkı veren tasarıyı oy birliğiyle 
kabul etti. 

- Suudi Arabistan ile Mısır, Suudi Arabistan'da 
yapılacak ve Körfez ülkelerinin de katılacağı 
ortak askeri tatbikatın görüşülmesi için bir 
komitenin oluşturulmasına karar verdi. 

- ABD Başkanı Barack Obama, terör örgütü 
IŞİD'in saldırılarından olumsuz etkilenen 
Irak'taki halka yardımcı olmak için 200 milyon 
dolarlık ilave insani yardımda bulunacaklarını 
söyledi. 

- İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, S-300 
uzun menzilli hava savunma sistemlerinin 
teslimatını öngören anlaşmanın Moskova’da 
imzalanacağını ve S-300’lerin bu yıl içerisinde 
teslim edileceğini söyledi. 

- Halep'in Zehra bölgesinde Esed rejimine bağlı 
Hava İstihbarat Birimi Suriye'nin Halep 
kentindeki silahlı muhaliflerin çatı birliği Şam 
Cephesi tarafından bombalı saldırıya uğradı. 
Saldırıda birim binasının ağır hasar aldığı ve 
kullanılamaz hale geldiği bildirildi. 

- İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer 
müzakerelere ilişkin, "Batılılar'ın baskı ve 
anlaşmanın bir arada olmayacağını" kabul 
etmeleri halinde anlaşmanın 
imzalanabileceğini söyledi. 



- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 10 
yıldır Başkanlık makamında oturan Mesut 
Barzani'nin yetkileri tartışma konusu oldu. 
Bölgenin, Kürdistan Demokrat Partisi'nden 
(KDP) sonraki güçlü iki partisi Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi, 
Barzani'ye ait birçok yetkinin Parlamento'ya 
devredilmesini istiyor. 

- Suriye'de, rejim helikopterinden atılan ancak 
patlamayan varil bombasının içinden kimyasal 
madde taşıdığından şüphelenilen tüpler çıktı. 

- IŞİD militanlarının büyük bir bölümünün, Şam 
yakınlarında bulunan Filistinli mültecilerin 
yaşadığı Yermuk Kampı’ndan çekildiği geride 
sadece El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nin 
kaldığı kaydedildi. Yüzlerce militanın bölgeden 
ayrılarak, Hajar al Aswad civarında bulunan 
sığınaklarına geri döndüğü belirtildi. 

- Muhaliflere bağlı "Dareyya Basın Bürosu" 
sözcüsü Hüsam el-Ahmed,Suriye rejiminin, 
yaklaşık 1 yıl önce muhaliflere sunduğu 
ateşkes teklifini "kabul ettirmek" için rejimin 
kontrolündeki El-Kusve, Cedide Artuz ve Ed-
Dırehbiyye bölgelerine göç eden muhalif 
ailelerden 600 kişiyi alıkoyduğunu öne sürdü. 

- Mursi dönemi Cumhurbaşkanlığı Divan 
Başkanı Muhammed Rifaa et-Tahtavi, 
"sahtecilik" iddiasıyla açılan davada, 3 yıl hapis 
ve para cezasına çarptırıldı. 

-Avrupa Konseyi, Mısır'da, darbe karşıtı 14 
kişinin idam cezasına çarptırılmasına tepki 
gösterdi. 

16 Nisan 2015: 

- Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı Usame en-
Nuceyfi, "terör örgütü DAİŞ'in, birkaç gün 
içerisinde Musul kentinde 300 eski polis ve 
subayı idam ettiğini" öne dürdü. 

- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon 
Ofisi (OCHA), Yemen'deki çatışmalar nedeniyle 
ülkeye hava ve kara yoluyla yardım malzemesi 

ulaştırmanın çok kısıtlandığını bildirdi. 
OCHA'dan yapılan açıklamada, çatışmaların 
devam etmesinin milyonlarca kişiyi gıda, su, 
hijyen ve sağlık malzemeleri gibi temel 
ihtiyaçlardan mahrum ettiği belirtildi. 

- Fas'taki Libya görüşmelerinde Trablus 
merkezli Milli Genel Kongre'yi temsil eden 
heyet başkanı Salih el-Mahzun görüşmelere 
katılımı askıya aldıklarını bildirildi. Milli Genel 
Kongre (MGK) heyetinin başkanı Salih el-
Mahzum, Fas'ın es-Suheyrat kentinde 
düzenlediği basın toplantısında, heyetin 
ayrıldığı sırada Libya'nın başkenti Trablus'taki 
Mitiga Havaalanı'na yönelik olarak Tobruk 
merkezli hükümete ait bir uçağın hava saldırısı 
düzenlendiğini belirtti. 

- Yemen'in Dali kentinde Cumhurbaşkanı 
Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı Güney Halk 
Komitesi milislerinin, ülkenin güneyindeki Dali 
kentinin Es-Sevda ve Eş-Şuayb bölgelerinde 
Husi militanlarına ait noktalara silahlı saldırı 
gerçekleştirdi.  

- BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel 
Danışmanı Cemal bin Ömer, dört yıldır 
sürdürdüğü görevinden ayrılmak istediğini 
Genel Sekreter Ban Ki-mun'a iletti. 

-Pakistan Anayasa Mahkemesi, ülkede 
düzenlenen okul saldırısının ardından kurulan 
askeri mahkemelerin verdiği cezaların infazının 
askıya alınmasını istedi. Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Nasirul Mulk, yaptığı açıklamada, 
Barolar Birliği'nin askeri mahkemelerin 
kurulmasının insan haklarına aykırı olduğu 
yönündeki dilekçesini ele aldıklarını ifade 
ederek mahkeme, dilekçeyle ilgili bir sonuca 
varana kadar hükümetten, askeri 
mahkemelerin verdiği cezaların infaz 
edilmemesini talep ettiklerini söyledi. 

17 Nisan 2015: 

- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IŞİD'e karşı 
mücadelede İran'ın yardımını memnuniyetle 



karşıladıklarını, ancak Tahran'ın, Irak'ın 
egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini 
söyledi. 

- Trablus merkezli MGK'nın, BM'nin "başkanlık 
konseyi ve ulusal birlik hükümeti" önerisine 
olumlu baktığı belirtildi. 

- Yemen'in Hadramevt iline bağlı Mukalla 
ilçesinde bulunan havaalanının El-Kaide örgütü 
tarafından ele geçirildiği bildirildi. 

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 
Yemen'deki Husi Ensarullah hareketine karşı 
başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonuna 
katılmak üzere hava ve kara gücü 
gönderdiklerini belirtti. 

-Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası topluma 
çatışmaların devam ettiği Yemen'deki 7,5 
milyon kişi için 273,7 milyon dolarlık acil 
yardım çağrısında bulundu. 

18 Nisan 2015: 

- Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar 
kentinde düzenlenen intihar saldırısında 33 
kişi hayatını kaybetti. 

- Irak'ta, Peşmerge güçleriyle Şii milislerden 
oluşan Haşdi Şabi'nin (Halk Toplulukları) 
Kerkük'ün güneyinde Türkmenlerin yaşadığı 
Beşir nahiyesini kurtarmak için terör örgütü 
DAİŞ'e yönelik yeni geniş çaplı bir operasyon 
başlattığı belirtildi. 

- Tunus'un, Suriye ve Irak'a gitmek isteyen 
yaklaşık 12 bin 400 kişinin ülkeden çıkışa izin 
vermediği belirtildi. 

- Suudi Arabistan'ın, BM'nin çağrısının 
ardından Yemen'e 274 milyon dolar insani 
yardım yapacağı bildirildi. 

- Afganistan parlamentosu, Devlet Başkanı 
Eşref Gani tarafından yeni kabine için yaklaşık 
iki hafta önce sunulan 16 isme güvenoyu verdi. 

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail 
ile Filistin'e ait vergi gelirlerinin ödenmesi 
konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. 
Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme 
toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu 
anlaşmanın yanı sıra tarafların borçlarının ve 
alacaklarının tespiti için komisyon 
oluşturulması konusunda mutabık kaldıklarını 
söyledi. 

19 Nisan 2015: 

- "Kararlılık Fırtınası" operasyonu 
çerçevesinde, düzenlenen hava saldırılarında, 
Yemen'in Taiz kentinde çeşitli mevzilerin hedef 
alındığı bildirildi. 

- İsrail'de koalisyon arayışlarını sürdüren 
Başbakan ve Likud Partisi lideri Binyamin 
Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Renue 
Rivlin’den ek süre isteyeceği bildirildi. 

- İran'ın Dini Lideri Hamaney, Savunma 
Bakanlığı, Ordu, Devrim Muhafızları'na askeri 
ve savunma alanındaki kapasitelerini artırma 
talimatı verdi. 

- Mısır mahkemesi, "İsrail hesabına casusluk 
yapmak" suçlamasıyla yargılanan 2'si İsrailli 3 
kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. 

- BM'nin Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise 
Grande, şiddet olayları nedeniyle Enbar 
vilayetinden 90 binden fazla kişinin göç etmek 
zorunda kaldığını belirterek, "En önemli 
önceliğimiz, evlerini terk etmek zorunda kalan 
insanlara gerekli yardımların ulaştırılması" 
ifadesini kullandı. 

- Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi 
Bernardino Leon, "Taraflar BM'nin önerisinin 
yüzde 80'lik kısmında anlaşmaya vardı. Bazı 
meselelerin ise daha fazla müzakereye ihtiyacı 
var" dedi. 

20 Nisan 2015: 



- Yemen'deki Ensarullah hareketinin (Husiler) 
lideri Abdulmelik el-Husi, "Suudi Arabistan'ın 
hedefi bu ülkeyi istila ve işgal etmektir" dedi.  

- IŞİD, Libya'da Etiyopyalı olduklarını açıkladığı 
bir grup Hristiyan'ın infazına ait olduğu öne 
sürülen video görüntüsü yayımladı. 

- Irak'ta Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi (Halk 
Toplulukları) bünyesinde faaliyet gösteren 
Hizbullah Tugayları, devrik lider Saddam 
Hüseyin'in yardımcısı İzzet İbrahim el-Duri'nin, 
DNA testinin tamamlandığını belirtti. Hizbullah 
Tugayları tarafından yapılan açıklamada, "Duri, 
Haşdi Şabi'ye bağlı aşiret güçlerince öldürüldü" 
denilerek şu ifadelere yer verildi: "Hizbullah 
istihbaratı, İzzet İbrahim el-Duri'nin ele 
geçirilmesi veya öldürülmesi için bölgedeki 
aşiret güçlerini (Sünni) sürekli bilgilerle 
donatıyordu. Dolayısıyla Hemrin hattındaki 
aşiret gücü, 'katil' Duri'yi öldürdü." 

- HaBayit HaYehudi (Yahudi Evi) Partisi lideri 
Naftali Bennett, Din İşleri Bakanlığı'nın kendi 
partisine verilmemesi halinde, koalisyon 
görüşmelerinden çekilebileceğini açıkladı. 

- İsrail, S-300 füzelerini İran'a göndermemesi 
konusunda ikna edemediği Rusya'ya karşı 
diplomatik tavır aldı. 

- Lübnan ordusunun, Fransa ile Suudi 
Arabistan arasında imzalanan silah satışı 
anlaşması kapsamında ilk parti silahları teslim 
aldığı bildirildi. 

- Suriye'deki Filistin mülteci kamplarından 
sorumlu Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
Yürütme Kurulu üyesi Ahmed el-Mecdelani, 
FKÖ yürütme kurulu üyelerinden 4 kişilik bir 
heyetin yakın zamanda Esed yönetimiyle 
Yermuk Mülteci Kampı sorununu görüşmek 
için Suriye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. 

- Kerkük İlçe ve Nahiyeler Polis Müdürü Serhat 
Kadir, terör örgütü IŞİD militanlarının Dakuk 
ilçesinde kaybettiği Atşana, Uzeyriye ve Murra 

köylerini geri almak için Peşmerge güçlerine 
saldırı düzenlediğini söyledi. 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 
istihbarat teşkilatı olan Güvenlik Ajansı, Erbil 
kentinin Ankawa semtinde ABD 
Başkonsolosluk binasının yakınında 
gerçekleştirilen bombalı saldırının baş failinin 
yakalandığını iddia etti. 

- Mısır ordusunun Sina vilayetinde 10 gün 
içerisinde düzenlediği operasyonlarda, 57 
kişinin öldürüldüğü, şüpheli ve aranan 61 
kişinin de yakalandığı bildirildi. 

- Etiyopya İslami İşler Yüksek Konseyi, 
Etiyopyalı olduğu belirtilen 27 işçinin IŞİD 
tarafından Libya'da katledilmesini kınadı. 
Konsey Başkanı Muhammed Ömer yaptığı 
yazılı açıklamada, DAİŞ'in İslam'la hiçbir alakası 
olmadığını, bu tarz eylemlerin toplumsal birliği 
bozamayacağını kaydetti. 

-Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası 
topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik 
ihlallerinin durdurulması için acil harekete 
geçme çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, İsrail hükümeti ve askeri 
güçlerinin, radikal Yahudi grupları, Mescid-i 
Aksa'ya sokma çalışmaları kınanarak, "İsrail, 
Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak 
bölmek istiyor" ifadeleri kullanıldı. 

21 Nisan 2015: 

- İran, Sana'daki büyükelçilik yakınlarına düşen 
füze nedeniyle Suudi Arabistan 
maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. 

- Trablus'ta İspanya'nın büyükelçilik binasına 
bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. 

- Irak'taki öldürülen devrik lider Saddam 
Hüseyin'in yardımcısı İzzet Duri'nin ölümü 
liderliğini yaptığı Baas Partisi'nin IŞİD ile ittifak 
yaptığını ortaya çıkardı. 



- Fransız France 2 televizyonuna özel mülakat 
veren Esed, Suriye istihbaratıyla Fransız 
istihbaratı arasında iletişim olduğunu belirtti. 
İletişimin ne boyutta olduğunu ve hangi 
tarihler arasında yapıldığını ifade etmekten 
kaçınan Esed, halihazırda bunun bir işbirliği 
olmadığını söyledi. 

- Yemen'deki "Kararlılık Fırtınası" operasyonu 
kapsamında Hacce iline düzenlenen hava 
saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti. 

- Afganistan'da terör örgütü IŞİD ve Taliban'ın 
birbirlerine karşı cihat ilan ettiği bildirildi. 

- Terör örgütü IŞİD'in Irak'ta 2014 Haziran 
ayından bu yana yaklaşık 3 bin kadını kaçırdığı 
bildirildi. 

- Afganistan Devlet Başkanı Gani tarafından 
parlamentoya sunulan ve güvenoyu alan 16 
bakan yemin etti. Böylece kabine bir eksikle 
yaklaşık 6 ayda kuruldu. 

- Dünya Sağlık Örgütünden Yemen ile ilgili 
yapılan yazılı açıklamada, hayati öneme sahip 
ilaçların ve sağlık malzemelerinin eksikliği, 
uzun süreli elektrik kesintileri ve jeneratörlerin 
çalıştırılması için gerekli yakıtın bulunamaması 
gibi nedenlerle ülkedeki sağlık hizmetlerinin 
"çökmek üzere" olduğu belirtildi. 

-Irak Başbakanı İbadi, Enbar vilayetinin 
merkezi Ramadi'deki güvenlik durumunun 
kontrol altında olduğunu belirtti. 

22 Nisan 2015: 

- Merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan 
HRW, Mısır'da askeri darbeyle görevinden 
uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı 
Mursi'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını 
"adaletsizlik" diye niteledi. 

-Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi 
Gözlemci Yardımcısı Fida Abdelhadi Nasır, BM 
Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı çağrıda, 
uluslararası iradeye saygı gösterilerek, barış 

sürecinin önündeki engellerin kaldırılması 
talebinde bulundu. 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı 
Mesut Barzani, düşmanın basın ve medyayı bir 
propaganda aracı olarak kullanmak istediğini 
belirterek, "Kürt medyası, aramıza fitne ve 
nifak sokmaya çalışan güçlere karşı güçlü bir 
cephe olarak durmalıdır" dedi. 

- Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki 
koalisyon güçlerinin 27 gün süren "Kararlılık 
Fırtınası" operasyonu ile Husilerin hava 
gücünün yüzde 95 ila 98 oranında imha 
edildiği bildirildi. 27 günlük operasyon 
boyunca 2 bin 415 hava saldırısında resmi 
olmayan rakamlara göre 944 kişi öldü, 3 
binden fazla kişi yaralandı. 

- Ensarullah hareketi sözcüsü Muhammed 
Abdusselam yaptığı açıklamada, "Yemen'e 
yönelik acımasız düşmanlığın sona ermesi ve 
halkın üzerindeki ablukanın kaldırılmasının 
ardından BM öncülüğünde siyasi diyalog 
görüşmelerinin başlatılmasını istiyoruz" 
ifadesini kullandı. 

23 Nisan 2015: 

- Netanyahu, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de 
kuruluşunun kutlandığı "Bağımsızlık Bayramı" 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kudüs, İsrail'in 
ebedi başkentidir" ifadesini kullandı. 

- Suriye'de muhalif çatı birliği Fetih Ordusu'na 
bağlı birliklerin, ülkenin kuzeybatısında yer 
alan İdlib kentinde, rejim güçlerine ait Karmid 
kışlasının denetimini tamamıyla ele geçirdiği 
bildirildi. 

- İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mesud 
Sutanifer, Türkiye'nin turizm alanında uzun 
yıllara dayanan olumlu bir tecrübesi olduğunu 
belirterek, yakında iki ülke arasında otel 
inşaatı ve ortak turlar düzenlenmesi 
konularında işbirliği yapılacağını söyledi. 



- Suriye'de yoğun hava saldırılarına maruz 
kalan Lazkiye ili sınırları içerisindeki Bayırbucak 
(Türkmen Dağı) bölgesindeki Türkmenlerin, 
rejim güçlerinin "baskı, işkence ve zulmüne" 
rağmen bölgeyi terk etmedikleri bildirildi. 

- Libya'daki Trablus merkezli Ulusal Kurtuluş 
Hükümeti Başbakanı Halife el-Guveyl, İtalya 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerini yasa dışı 
göçle ortak mücadeleye çağırdı. 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı 
Mesut Barzani, terör örgütü IŞİD'in elindeki 
bölgeleri kurtarabilmeleri için öncelikle 
Musul'un kurtarılması gerektiğini belirterek, 
"Bu bölgeler, Musul'a çok yakın. IŞİD, Musul'da 
olduğu sürece buraları kontrol etmek mantıklı 
değil. Söz konusu yerleri kurtarmamız için 
Musul'un tamamen özgürleşmesi gerekiyor" 
dedi 

- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı 
(İhvan), lider kadrolarının yüzde 65'ini 
değiştirdi. 

- İsrail parlamentosundaki Ortak Arap Listesi, 
İsrail'den Nekbe'yi (Büyük Felaket) kabul 
etmesini ve Araplara yapılan haksızlıkların 
sorumluluğunu üstlenmesini istedi. 

- İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, 
İsrail'in kuruluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla 
İsrail radyosunda yayınlanan konuşmasında, 
"Gazze Şeridi'nde öldürülen askerimiz Aron 
Şaul'un cesedini geri almak için elimizden 
geleni yapacağız" dedi. 

-Enbar Emniyet Müdürü Kazım Muhammed el-
Fehdavi, yaptığı açıklamada, ABD 
öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı 
uçakların destek verdiği Irak güvenlik 
güçlerinin, Ramadi kentinin Eş-Şerike ve Es-Sile 
mahallelerini terör örgütü IŞİD’den 
kurtardığını söyledi. 

24 Nisan 2015: 

- İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin Beyt Hanun 
beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. 
İsrail savaş uçaklarından fırlatılan 2 füze, Beyt 
Hanun'daki boş bir araziye düştü. Füzelerin 
düştüğü bölgede zirai mahsuller zarar gördü. 

-İsrail, Güney Afrika Yüksek Öğrenim Bakanı 
Blade Nzimande'nin Filistin'i ziyareti için vize 
vermedi. 

-  Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, IŞİD’in 
bomba yüklü araçlarla düzenlemeyi planladığı 
terör saldırısının etkisiz hale getirildiğini 
açıkladı. 

- Birleşmiş Milletler İnsani İşler ve Acil 
Durumlar Koordinatörü Valerie Amos, 
Suriye'de işlenen suçların cezasız kalmaması 
gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye'ye silah 
ambargosu uygulamasını istedi. 

25 Nisan 2015: 

- Pakistanlı insan hakları aktivisti Sabeen 
Mahmud, Sind eyaletinin başkenti Karaçi'de 
uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

- Katar'ın başkenti Doha'da, Çanakkale Kara 
Savaşları'nın 100. yıl dönümü ve Anzak Günü 
dolayısıyla şafak töreni düzenlendi. 

- Suriye'de muhalifler, "Zafer Operasyonu" adı 
altında başlatılan saldırıların ardından İdlib'in 
Cisr eş-Şuğur ilçesinde denetimi tamamıyla ele 
geçirdi. 

- Irak'ın Ürdün sınırındaki Traybil Sınır 
Kapısı'na bombalı saldırı düzenlendi. İlk 
belirlemelere göre 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. 

- Irak Başbakanı İbadi, hiçbir Sünni 
vatandaşının IŞİD'i desteklemediğini, IŞİD'in 
savaşçılarının çoğunluğunun yabancı 
olduğunu, yabancı dilde iletişim kurulduğunu 
söyledi. 



- Irak'ın Ürdün sınırındaki Traybil Sınır 
Kapısı'nda düzenlenen bombalı saldırının 
ardından Ürdün, sınır kapısını tek taraflı olarak 
kapattı. 

- Enbar'da Nazım es-Sersar Barajı'nın 
kontrolünü ele geçiren IŞİD militanları, 
aralarında üst düzey komutanların bulunduğu 
142 askeri öldürdü 

-Ban Ki-mun, Yemen’deki krize diplomatik 
çözüm bulma çabalarını koordine etmesi 
amacıyla Moritanyalı İsmail Ould Şeyh 
Ahmed'i, Yemen özel temsilcisi olarak atadı. 

26 Nisan 2015: 

- Yermuk Kampındaki yerel aktivistlerden 
Mustafa Ebu Ubeyde, başkent Şam'ın 
güneyindeki 3 yıldan bu yana rejim güçlerinin 
Yermuk mülteci kampı yakınlarındaki muhalif 
İslam Ordusu (Ceyş el İslam), Ebabil Horan ile 
Şam el Resul birliklerinin halkın kampı terk 
etmesi için 48 saat süre verdiğini iddia etti. 

- Suriye'de, Özgür Suriye Ordusu ve Halk 
Savunma Birlikleri, Ayn el-Arab'ın (Kobani) 
güneyinde yer alan bazı bölgeleri, IŞİD’den 
aldığı bildirildi. 

- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde 
Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında 
çıkan çatışmada 6 kişi yaşamını yitirdi. 

- Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, bir İsrail 
askerini bıçakla yaralayan Filistinli gencin 
askerler tarafından açılan ateş sonucu öldüğü 
bildirildi. 

- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi,5+1 
ülkelerinin, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla 
yaptırımların tamamen kaldırılmasını kabul 
ettiğini bildirdi. 

- İsrail'in Givatayim kentinde bir araçta 
meydana gelen patlama nedeniyle 3 kişinin 
yaralandığı belirtildi. 

- Muhalif Fetih Ordusu'na birliklerin Hama'nın 
Sehl Gaba bölgesinde "stratejik" öneme sahip 
birçok köyün denetimini sağlayarak sahile 
doğru ilerlediği bildirildi. 

- Yemen'de sona eren "Kararlılık Fırtınası" 
operasyonunun ardından, Husilerin başkentte 
zırhlı araç konuşlandırarak kontrol noktaları 
oluşturduğu bildirildi. 

27 Nisan 2015: 

-Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek "Herkes Mısır'ın büyük ve mihver 
ülke olduğunu bilmelidir. Onu yönetmek 
büyük sorumluluk gerektiren bir iştir" dedi. 

- Kanada, Irak'ta çatışmalardan ve IŞİD 
teröründen etkilenen bölgelerdeki halka 
ulaştırılmak üzere toplam 1 milyon dolarlık 
yardımda bulunduğunu açıkladı. 

-Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz 
Buteflika'nın, Nepal'deki kurtarma 
çalışmalarına katılan yardım kuruluşları 
tarafından kullanılmak üzere insani ihtiyaçlar 
için 1 milyon dolar verilmesini kararlaştırdığı 
ifade edildi. 

- Yemen Dışişleri Bakanı Riyad Yasin, Hükümet 
olarak Husiler ile diyaloğa hazır olduklarını 
ifade ederek, diyalogun ön şartının "Husilerin 
ağır silahlarını bırakması ve siyasi bir oluşum 
olarak davranması" olduğunu söyledi. 

- Suriye Türkleri Derneği Genel Sekreteri 
Ahmed Vezir, Esed rejimine bağlı birliklerden 
çok İran, Hizbullah ve gizli güçlerle 
savaştıklarını belirterek, muhalifler 
güçlendikçe rejimin içindeki karışıklığın da 
büyüdüğünü söyledi. 

- İran'ın, rejim temsilcileri ve muhaliflerle 
İsviçre'nin Cenevre kentinde ayrı ayrı yapılacak 
Suriye görüşmelerine davet edildiği bildirildi. 

28 Nisan 2015: 



- Suriye ordusuna ait savaş uçağının başkent 
Şam'ın Ceyrud kasabasında bir hastaneye 
düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü. 

- Fas, yasa dışı yollarla Cebelitarık Boğazı'nı 
geçmeye çalışan 22 Afrikalıyı sınır dışı etme 
kararı aldı. 

- Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda 
toplanan bir grup, "terörle mücadelede 
başarısız" olmakla suçladıkları Savunma Bakanı 
Halid el-Ubeydi'yi protesto etti. 

- ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Jeff 
Rathke, "İran, Suriye'deki çatışmanın barışçıl 
şekilde sonlandırılmasında yapıcı rol oynamak 
istiyorsa, Esed rejimine desteğini sona 
erdirmeli ve Cenevre bildirisinin ilkelerini 
desteklemeli" dedi. 

-Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 
TASAM tarafından düzenlenen 4. Dünya Türk 
Forumu için geldiği İstanbul'da açıklama yapan 
Erşat Salihi, Türkiye’nin insani yardım 
bakımından çok ciddi adımlar attığını 
vurgulayarak, "Irak’ın içinde en çok yardım 
alan Türkmen göçmenler oldu. Türk Kızılayı, 
AFAD, sivil toplum kuruluşları, partiler, 
valilikler ve belediyelerden yardımlar geldi. 
Hepsi bize yardım elini uzattı” dedi 

- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK) Başkanı Halid Hoca'nın, 
BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de 
Mistura'nın "Cenevre davetini" kabul ettiği 
bildirildi. 

29 Nisan 2015: 

- Suudi Arabistan'da aralarında terör örgütü 
IŞİD mensubu olduklarından şüphe edilenlerin 
de bulunduğu 93 kişinin terör eylemleri 
planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı 
bildirildi. 

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, 
Veliaht Prens Mukrin bin Abdulaziz'i kendi 
isteği üzerine görevden alarak, yerine İkinci 

Veliaht ve İçişleri Bakanı Prens Muhammed 
bin Nayif bin Abdulaziz'i veliaht olarak atadığı 
bildirildi. 

- Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkelerine 
ait savaş uçakları, Yemen'deki Husilere yardım 
taşıyan İran uçağının inişini engellemek için 
Sanaa Havaalanı'nın pistlerini bombaladı. 

- Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Ahmed 
Fevzi, 4 Mayıs'ta Cenevre'de başlayacak Suriye 
görüşmelerine katılmayı reddeden herhangi 
bir taraf bulunmadığını ve görüşmelerde 
ülkenin içinde bulunduğu durum ile siyasi 
dönüşüm sürecine nasıl geçileceğinin 
tartışılacağını söyledi. 

- Kobani'de görevini tamamlayan Peşmergeler 
özel uçakla Irak'ın Erbil kentine geldi. 

-Geçtiğimiz 30 Ocak'ta Addis Ababa'da 
düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde görüştüğü 
İspanya Kralı 6. Felipe'nin zirve sırasındaki 
daveti üzerine Madrid'e gidecek olan olan es-
Sisi'nin gündeminde iki ülke arasındaki 
ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmek var. 
Ziyaret sırasında iki ülke arasında bazı ikili 
anlaşmalara da imza atılacağı öğrenildi. 

- Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan ve Mısır 
arasında merakla beklenen üçlü zirve yapıldı. 
Zirveden münhasır ekonomik bölgeleri 
genişletme kararı çıktı. 

- Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresinde 
oylamaya sunulması beklenen Iraklı Arap 
Sünni ve Kürtlere "bağımsız devlet" muamelesi 
içeren kanun tasarısını reddettiğini bildirdi.  

- İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Nihai anlaşmaya 
varılması halinde BM Güvenlik Konseyi'nden 
bu anlaşmayı teyit etmesini ve tüm BMGK 
yaptırımlarını kaldırmasını istiyoruz" dedi. 

30 Nisan 2015: 

- Suudi Arabistanlılar, yeni Veliaht Prens 
Muhammed bin Nayif ile ikinci Veliaht Prens 



Muhammed bin Selman'a "itaat ve 
bağlılıklarını" bildirdi.  

-Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 
"Gazze'ye Destek Konferansı"nda, Gazze'nin 
yeniden imarı için 80 milyon dolarlık yardım 
yapılması kararı alındı. 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin, Yemen'in doğusunda yer alan 
Ma'rib'teki petrol kuyularının yakınlarına 
yönelik hava saldırıları düzenlediği bildirildi. 

- Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 
Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani ile 24 
Rafale'in satımı için anlaştığı duyuruldu. 

-Hamas yöneticilerinden Salah el-Berdevil, 
Hamas ile Mısırlı yetkililer arasında başta 
Gazze ablukasının hafifletilmesi olmak üzere 
bazı meselelere ilişkin son zamanlarda olumlu 
görüşmelerin gerçekleştirildiğini söyledi. 




