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01 Ekim 2015: 

- Irak'ta Eylül ayının başından bu yana, çeşitli 
kentlerde kolera virüsüne yakalananların 
sayısının 777'ye yükseldiği ifade edildi. 

-Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Rusya'nın 
Suriye'de diğer grupları değil sadece IŞİD 
hedeflerini vurması gerektiğini bildirdi. 

02 Ekim 2015: 

- Yemen'de Husiler ile Cumhurbaşkanı Hadi 
yanlısı HDG arasında çıkan çatışmalarda 77 kişi 
öldü. 

- Afganistan'da Taliban militanlarının eline 
geçen Kunduz kentinin geri alınması için 
havadan ve karadan düzenlenen 
operasyonlarda 150 militan öldürüldü. 

- Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, 
Katar ve Suudi Arabistan ortak bildiri 
yayınlayarak, Rusya'ya, Suriye muhalefetine ve 
sivillere yönelik saldırılarına derhal son 
vermesi çağrısı yaptı. 

-Afganistan'da Kunduz şehrini önce ele geçirip 
sonra da kaybeden Taliban, Badahşan 
vilayetinde bir ilçenin kontrolünü ele 
geçirmeyi başardı. 

- BM, Suriye'de ateşkes sağlanan Zebadani, 
Madaya, Fua ve Kafarya bölgelerine yapacağı 
insani yardımı son günlerde artan çatışmalar 
nedeniyle askıya aldığını duyurdu. 

- Tunus'ta geçen temmuz ayında ilan edilen 
olağanüstü halin kalktığı bildirildi. 

03 Ekim 2015: 

- Libya'da Temsilciler Meclisi'ne bağlı Petrol 
Tesisleri Muhafızları IŞİD'e savaş ilan etti. 

- İran'ın, Yemen'in egemenliğini ihlal etmesi ve 
ülkeye yönelik saldırgan faaliyetlerde 
bulunmasına tepki olarak İran'ın Sana 

Büyükelçisi Nam'ı sınır dışı etme, Yemen'in 
Tahran Maslahatgüzarı Vekili Sirri'yi geri 
çekme ve Tahran'daki diplomatik temsilciliği 
kapatma kararı aldığı ileri sürüldü. 

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer bu 
olayda bazı görevlilerin kusurları belirlenirse 
bilinsin ki, biz hiç bir şekilde hacılarımızın 
kanından vazgeçmeyeceğiz" dedi. 

- Suriye'de muhaliflerin, Kuneytra kırsalında 
stratejik öneme sahip Tel Ahmar bölgesini ele 
geçirdiği bildirildi. 

- Yahudi yerleşimciler, Nablus'ta Filistinlilere 
ait bir köyü basarak tarım arazilerini ateşe 
verdi. 

04 Ekim 2015: 

- Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 79 bin 
seçmen, parlamento seçimi için oy kullandı. 
Elektronik oy kullanma sistemi üzerinden 
yapılan seçimlerde, 74'ü kadın 329 aday, 40 
sandalyeli Federal Milli Meclisin 20 sandalyesi 
için yarıştı. BAE'de geri kalan 20 meclis üyesi 
ise emirliklerce kendilerine ayrılan 
kontenjanlara göre atamayla belirleniyor. 

- İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin, El-Halil 
ve Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda 
en az 30 kişinin yaralandığı, 3'ünün gözaltına 
alındığı bildirildi. 

- Fas ve İspanya güvenlik güçlerinin terör 
örgütü IŞİD’e yönelik düzenlediği ortak 
operasyonda 10 kişi gözaltına aldı. 

- Dünya Bankası ile Mısır arasında 
"kanalizasyon projelerinde" kullanılmak üzere 
550 milyon dolarlık kredi anlaşmasının 
imzalandığı bildirildi. 

05 Ekim 2015: 

- Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-mun'dan Filistin halkı için 



uluslararası koruma talebinde bulunduğu 
bildirildi. 

- Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Rusya'nın 
Suriye'deki operasyonlarını desteklediklerini 
belirtti. 

- Hamas ve İslami Cihad'ın yanı sıra Halk 
Direniş Komiteleri, Halk Direnişi, Yıldırım 
Güçleri, El-Ahrar Hareketi, Halk Kurtuluş 
Cephesi Genel Komutanlığı ve Filistin Halk 
Mücadelesi Cephesi gibi gruplar, Gazze'de 
düzenledikleri ortak basın toplantısında, 
"Filistin halkının topraklarına sahip çıktığını ve 
mukaddesatları konusunda geri adım atmayı 
reddettiğini" duyurdu. 

- Mısır ordusunun silahlı gruplara yönelik 
başlattığı operasyonda 2 kişi ölürken, 15 
kişinin yakalandığı belirtildi. 

06 Ekim 2015: 

- Tunus ile Fransa savunma bakanlıklarının, iki 
ülke arasında terörle mücadele ve askeri 
alanda işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi. 

- Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler 
Meclisi'nin görev süresinin, ülkede yeni meclis 
seçilene kadar uzatıldığı bildirildi. 

- Yemen'deki Cumhurbaşkanı Abdurabbu 
Mansur Hadi yanlısı Halk Direnişi Güçleri'nin 
(HDG), Marib kentinde 50'ye yakın Şii 
Ensarullah Hareketi (Husiler) üyesini esir aldığı 
bildirildi. 

- Fas, Filistin'deki Radikal Yahudi 
yerleşimcilerin yaptığı şiddet, tahrik ve 
sistematik saldırıları kınadı. 

- Suriye'nin İdlib kentinde Rusya'nın, ülkedeki 
muhalifleri ve sivilleri hedef alan hava 
saldırıları protesto edildi. 

- Mısır emniyet kaynakları Mısır'ın Kuzey Sina 
iline bağlı El-Ariş kentinde zırhlı polis aracına 

yapılan saldırıda 3 polisin yaralandığını 
duyurdu. 

- Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan 
arbedelerde İsrail askerleri 40'tan fazla 
Filistinliyi yaraladı. 

07 Ekim 2015: 

- Halep'in kuzeyindeki Şeyh Maksud 
Mahallesi'ndeki PYD güçlerinin sivillere yönelik 
saldırıları protesto edildi. 

- Tunus sınırında düzenlenen operasyonda, El-
Kaide'nin üst düzey komutanı öldürüldü. 

-Rus savaş uçaklarının İdlib ve Halep kırsalında 
düzenlediği saldırılarda, aralarında çocuk ve 
kadınların da bulunduğu 9 kişinin öldüğü, 10 
kişinin yaralandığı bildirildi. 

08 Ekim 2015: 

- Musul'un yeni valisi seçilen Nufeyl Hamadi 
Sultani, terör örgütü IŞİD'in elindeki Musul'u 
kurtarmak için plan hazırladıklarını ifade etti. 

- Irak'ta Kerkük İstihbarat Birimi yetkilisi 
Yarbay Aydin Rifat'ın kimliği belirsiz silahlı 
kişilerin saldırısında öldürüldüğü açıklandı. 

- IKBY Parlamentosu'nda grubu bulunan 5 
büyük siyasi parti temsilcisi, başkanlık krizini 
ele almak üzere Süleymaniye'deki bir otelde 
toplandı. Toplantı başladıktan sonra otel 
önündeki bir grup, protesto eyleminde 
bulundu. Polis göstericilere müdahalede 
bulundu. 

- Afganistan'ın Kunduz şehrinde sivillerin 
arasında saklanan Taliban militanlarına Afgan 
güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda, 13 
militan yakalandı. 

- BM İnsan Hakları Komiseri Zeyd Raad el-
Hüseyin, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere 
ateş açmasının endişe verici olduğunu belirtti. 



- Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat, şehirde 
yaşayan sivil Yahudilere ruhsatlı silahlarını 
yanlarında taşımaları çağrısında bulunduğu 
bildirildi. 

-Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı 
Allam Musa'nın, Batı Şeria'da bir grup Yahudi 
yerleşimci tarafından aracının taşlanması 
sonucu yaralandığı bildirildi. 

09 Ekim 2015: 

- Ekim ayı başından bu yana, biri çocuk 7 
Filistinlinin İsrail güçleri tarafından 
öldürüldüğü, 790 Filistinlinin ise yaralandığı 
bildirildi. 

- Kuveyt'in Yemen'e gönderdiği insani yardım 
gemisinin Aden limanına ulaştığı bildirildi. 

- İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, İç 
Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne ve ordu 
liderlerinin katılımıyla düzenlediği basın 
toplantısında konuşan Netanyahu, bölgede 
bıçak, taş ve silahın kullanıldığı bir şiddet 
dalgası bulunduğunu belirterek, bunu Hamas, 
Filistin yönetimi ve İslami Hareket'in 
kışkırtmalarının sonucu olduğunu savundu. 

- İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat 
Komutanı Süleymani'nin yardımcısı Tuğgeneral 
Hüseyin Hemedani, Suriye'nin Halep şehrinde 
öldürüldü. 

- ABD'nin New York şehrindeki BM Genel 
Merkezi'nde göndere çekilen Filistin 
bayrağının, Cenevre’deki BM Ofisinde de 
dalgalanacağı bildirildi.  

-Kuzey Irak'taki başkanlık seçimi ve yetkilerine 
ilişkin 5 büyük parti arasındaki tartışmaların 
devam ettiği bildirildi. IKBY Başkanı Mesut 
Barzani'nin liderliğini yaptığı KDP, Goran'ı 
siyasi bir meseleyi toplumsal bir sorun haline 
getirerek kaos çıkarmakla suçluyor. Goran ise, 
tavrında ısrarcı olacağını belirtiyor. 

10 Ekim 2015: 

- Irak'ta Süleymaniye iline bağlı Kaladize 
ilçesinde ekonomik krizi protesto 
gösterilerinde 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 

- Mesut Barzani, Süleymaniye'nin Kaladize 
ilçesinde 3 kişinin öldüğü olayların yatışması 
için tüm siyasi taraflardan ve emniyet 
güçlerinden gerekli tedbirleri almalarını istedi. 

- Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, BM 
Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri'nden, 
İsrail'in Filistinli sivillere yönelik şiddetine karşı 
önlem almasını istedi. 

- Rusya'ya ait bir savaş uçağının İdlib'de 
ÖSO'ya ait bir karargaha düzenlediği hava 
saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi 
yaralandı. 

- Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Başkanı Fadıl 
Abdulgani, Suriye'de Rusya tarafından vurulan 
hedeflerin yüzde 96'sından fazlasının sivil 
olduğunu iddia etti. 

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyinde 
bulunan Kunduz kentindeki çatışmalardan 
kaçarak Tahhar vilayetinin merkezi Talukan 
şehrine sığınan ailelere gıda yardımında 
bulundu. 

- Irak'ta, Enbar'ın vilayet merkezi Ramadi'de 
terör örgütü IŞİD'in bomba yüklü 10 araçla 
düzenlemek istediği intihar saldırısının 
engellendiği bildirildi. 

11 Ekim 2015: 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı 
Mesut Barzani, Ankara'daki terör saldırısını 
"şiddetle" kınayarak, "Teröristlerin bu insanlık 
dışı saldırıdaki amacı Türkiye'de kaos ortamı 
oluşturmaktır" dedi. 

- Ürdün Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı 
açıklamada, Kral Abdullah'ın resmi temaslarda 
bulunmak üzere Ürdün'e gelen Mukherjee'yi 
başkent Amman'daki el-Hüseyni Sarayı'nda 



kabul ettiği, iki liderin bölgedeki gelişmeleri ve 
askeri alanda işbirliğinin artırılması konularını 
ele aldığı belirtildi. 

- Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de terör 
örgütü IŞİD'e ait olduğu ileri sürülen 63 
noktanın vurulduğunu açıkladı. 

- Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile Ürdün 
Parlamentosu'nun üst kanadı Temsilciler 
Meclisi Ankara'daki terör saldırısını kınadı. 

- Irak'ta, terör örgütü IŞİD'in saldırılarından 
etkilenen Diyala ve Salahaddin illerinin 
yeniden inşası için yaklaşık 1 milyar 280 milyon 
dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 

- Arap Birliği daimi temsilcilerinin, İsrail'in 
Filistinlilere yönelik saldırılarını ele almak 
üzere olağanüstü toplanacağı bildirildi. 

- Rus Hava Kuvvetlerinin, Lazkiye kırsalındaki 
Cebel Ekrad bölgesine yoğun saldırı 
düzenlediği bildirildi. 

-Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK) Genel Kurulu BM Suriye 
Özel Temsilcisi Mistura'nın ülkedeki krizin 
çözümü için önerdiği çalışma gruplarına 
katılmama kararı aldı. 

12 Ekim 2015: 

- Mina'daki izdihamda hayatını kaybeden 
Mısırlı hacıların sayısı 181'e yükseldi. 

- ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan 
Yönlendirme Komitesi, Ankara'da düzenlenen 
ve 97 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısını 
kınadı. 

- IKBY Goran Hareketi'ne mensup Parlamento 
Başkanı Yusuf Muhammet ve bir grup 
milletvekilinin Erbil'e girişine izin verilmediği 
belirtildi. 

- PKK'nın Suriye'deki uzantısı Demokratik Birlik 
Partisi'ne (PYD) yakınlığıyla bilinen gruplar 

"Suriye Demokratik Güçleri" adı altında 
birleşme kararı aldı. 

-Afganistan'ın başkenti Kabil'deki NATO 
üssünde, bir askeri helikopterin iniş sırasında 
düşmesi sonucu 5 NATO personeli ölürken, 5'i 
de yaralandı. 

- IKBY Süleymaniye kentinde düzenlenen 
protesto gösterileri, başkanlık kriziyle başlayan 
siyasi gerginliğin tavan yapmasına neden oldu. 
Gösterilerin nedeni olarak maaş krizi gösterilse 
de eylemcilerin, memur olmayan gençlerden 
oluşması ve daha çok Goran Hareketi'ne 
mensup olması "hedef Mesut Barzani" 
şeklinde değerlendirildi. Bazı ilçelerdeki 
eylemlerde yüzleri maskeli PKK 
sempatizanlarının KDP binalarına saldırması ve 
halkı provoke etmesi gösterilerin ekonomik 
taleplerin ötesinde "siyasi boyutunu" gözler 
önüne serdi. 

13 Ekim 2015: 

- Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Kuzey 
Irak'taki siyasi krizin taraflarına müzakere 
masasına oturmaları çağrısında bulundu. 

- Libya'da 50 Tunuslu işçi kaçırıldı. 

- İran Meclisinin, İran'ın nükler silah sahibi 
olmasını engelleyeceği düşünülen 5+1 
ülkeleriyle varılan nükleer anlaşmayı 
onayladığı bildirildi. 

- Suriye'de bazı muhalif grupları çatısı altında 
toplayan Fetih Ordusu'nun, Hama kentini 
"özgürleştirmek" için operasyon başlattığı 
bildirildi. 

- Devrim Muhafızları'na mensup Hac Hamid 
Muhtarbend ve Ferşad Hasunizade adlı iki 
İranlı komutan Suriye'de öldürüldü. 

14 Ekim 2015: 

- Mısır'da "başkanlık sarayları" davasından 
yargılanan devrik lider Hüsnü Mübarek'in 



oğulları Ala ve Cemal Mübarek'in serbest 
bırakıldığı bildirildi. 

- Suriye İnsan Hakları Örgütü'nün raporuna 
göre, Rusya'nın saldırılarında Suriyeli 104 
sivilin yaşamını yitirdi. 

- İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Güvenlik 
Konseyi'nde Filistin için olağanüstü toplantı 
düzenlenmesi konusunda çalışmalara başladı. 

- Irak'ta güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyinde 
terör örgütü IŞİD'in elinde olan Havice ilçesini 
kurtarmak için hazırlıklara başladı. 

- Irak'taki Salahaddin ilinin tamamının terör 
örgütü IŞİD'den kurtarılması için ikinci 
operasyonun üç cepheden başlatıldığı 
bildirildi. 

- Afganistan'da Taliban militanlarının Cevizcan 
vilayetinde Kuştepe ilçesinde düzenlediği 
saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. 

- KDP tarafından Süleymaniye ili ve ilçesindeki 
olayların sorumlusu olarak görülen Goran 
Hareketi'nin Yöneticisi Muhammet Ali, 
hükümetten çekilme kararı almadıklarını 
belirtti. 

- Rus savaş uçakları, Özgür Suriye Ordusuna 
(ÖSO) bağlı Feylek eş-Şam'ın karargahını 
bombaladı. 

15 Ekim 2015: 

- İsrail ordusunun, Gazze Şeridi sınırı boyunca 
65 kilometre uzunluğunda "ayrım duvarı" inşa 
etme kararı aldığı bildirildi. 

- KDP Dış ilişkiler Sorumlusu Hemin Hawrami, 
Kuzey Irak'ta "İkili yönetime izin verilmeyecek" 
dedi. 

- Tunuslu gazeteci ve siyasiler, ülkede iş adamı 
ve siyasilere yönelik suikast girişimlerinin 
arkasında "yolsuzluk" ve "mafya 
hesaplaşması" ihtimalleri üzerinde durmaya 
başladı. 

- İşgal altındaki Filistin topraklarında bir ay 
içerisinde 380 Filistinli İsrail güçleri tarafından 
gözaltına alındı. 

- BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan 
oylamada, karşılarında başka aday olmayan 
Japonya, Ukrayna, Mısır, Senegal ve Ukrayna 
gerekli oyu alarak BMGK'ya seçildi 

-Suriyeli muhalif komutan Nasır, ABD'nin 
Suriye'de, IŞİD ile mücadele eden muhalif 
güçlere gönderdiğini belirttiği mühimmatların 
YPG'ye verildiğini öne sürdü. 

16 Ekim 2015: 

- Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup 
Filistinlinin, El-Balata Mahallesi'nde 
Yahudilerin kutsal mekanı Yusuf makamını 
ateşe verdiği iddia edildi. 

- ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesinin 
Afganistan'daki askerlerini çekme süresini 
uzattığını açıklaması, Afgan hükümeti 
tarafından memnuniyetle karşılandı. 

-Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat 
Salihi, Almanya temasları kapsamında Federal 
Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Yeşiller 
Partisi milletvekili Tom Koenigs ve Türk kökenli 
milletvekili Özcan Mutlu ile görüştü. 

17 Ekim 2015: 

- Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Irak'ta ülke 
içindeki göçmenlerin sayısının 3 milyon 206 
bin 736 kişiye ulaştığını duyurdu. 

- Mısır'daki parlamento seçimlerinin ilk turu 
kapsamında yurt dışındaki seçmenlerin oy 
kullanma işlemine başladığı açıklandı. 

-Rusya'nın Suriye'de düzenlediği hava 
saldırıları başkent Moskova'da düzenlenen 
gösteride protesto edildi. 

18 Ekim 2015: 



- Mısır'da parlamento seçimleri için oy 
kullanma süreci başladı. Mısır hükümeti 
tarafından 2013 Aralık ayında terör örgütü 
olarak ilan edilen Müslüman Kardeşler 
Teşkilatı (İhvan) üyelerinin katılmadığı 
seçimlerde, Mübarek döneminin önemli 
isimlerinin adaylığı dikkati çekiyor. 

- Kerkük Valisi Kerim, Haşdi Şabi ile Irak Ordu 
güçleri kentin güneyi ve batısında terör örgütü 
IŞİD'e karşı geniş kapsamlı operasyon 
düzenlediğini söyledi. 

- Doğu Kudüs'ün birçok mahallesine kontrol 
noktaları kuran İsrail polisi, Filistinlilerin 
yaşadığı Cebel el-Mukebbir bölgesi yakınına 
"seyyar duvar" ördü. 

- AB'nin, İran'a yönelik tüm ekonomik ve 
finansal yaptırımların kaldırılması için 
hazırlanan yasal çerçeve kabul edildi. 

19 Ekim 2015: 

- Yemen hükümeti ile Husileri bir araya 
getirecek yeni doğrudan diyalog görüşmelerin 
ekim ayının sonunda İsviçre'nin Cenevre 
kentinde gerçekleşeceği bildirildi. 

- Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık bir 
buçuk ay aradan sonra, Birleşmiş Milletler 
Dünya Gıda Programı Ürdün Temsilciliği, 
yardımların yeniden başlayacağını ilan etti. 

- Libya'daki Trablus merkezli Milli Genel 
Kongre'nin (MGK) Fas'ın Suheyrat kentinde 
gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ilan 
edilen son siyasi anlaşmayı bu haliyle 
imzalamayacağı bildirildi. 

- KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Resul, 
Kuzey Irak'ta yaşanan gerginliğe dış güçlerin 
müdahalesi olacağını belirterek, bunlara fırsat 
verilmemesi konusunda uyarıda bulundu. 

20 Ekim 2015: 

- Libya'da Tobruk hükümeti Dışişleri Bakanı 
Muhammed ed-Dayiri, Fas'ın Suheyrat 
kentinde gerçekleştirilen görüşmeler 
neticesinde ilan edilen son siyasi anlaşma ile 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 
ulusal birlik hükümetini, "kötünün iyisi" olarak 
nitelendirdi. 

- Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nden bir 
grup üye BM'nin önerdiği uzlaşı hükümetini 
kabul etmediğini açıkladı. 

- İsrail askerleri, Hamas Milletvekili Yusuf'u 
Ramallah'taki evine baskın düzenleyerek 
gözaltına aldı. 

- Ekim ayının başından bu yana İsrail'in 
saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin 
sayısı 49'a yükseldi. 

21 Ekim 2015: 

- Irak Sağlık Başkanlığı, ülkede kolera teşhisi 
konulanların sayısının bin 809'a yükseldiğini 
duyurdu. 

- Yemen'de Husilerin, kaçırdığı gazeteci ile 
aktivistlere işkence ettiği bildirildi. Başta 
Uluslararası Gazeteciler Federasyonuna 
Husilere baskı çağrısı yapıldı. 

- Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü IŞİD 
şüphelisi 40 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

- Fransa, Kuveyt ile içinde 24 adet Caracal 
helikopterinin de bulunduğu 2,5 milyar avro 
değerinde silah, askeri araç ve mühimmat 
anlaşması imzaladı. 

22 Ekim 2015: 

- Mısır Yüsek Seçim Kurulu, ülkedeki 27 
vilayetin 14'ünde yapılan seçimlerin ilk 
turunda oylamaya katılım oranının yüzde 
26,56 olarak gerçekleştiğini duyurdu. 

- CNN televizyonuna mülakat veren Katar 
Dışişleri Bakanı Halid El Atiyye, Suriye'ye askeri 
müdahalede bulunabileceklerini belirtti. 



- BM İnsani İşler Koordinasyon Merkezi resmi 
sitesinden yapılan açıklamada, Irak'ta 3 milyon 
200 bin kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. 

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 
talimatıyla Rusya Güvenlik Konseyi'nin Ulusal 
Güvenlik stratejisinde yeni bir düzenlemeye 
gideceği açıklandı. 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerine destek amacıyla Yemen'e gönderilen 
Sudan askeri birliklerinin, Taiz ve İbb 
kentlerinin Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) 
militanlarından kurtarılmasında görev alacağı 
bildirildi. 

- Afgan güvenlik güçlerinin Taliban'a karşı 
düzenlediği operasyonlarda, 20 militanın 
öldürüldüğü bildirildi. 

-Tunus'ta Diplomalı İşsizler Birliği üyeleri, 
hükümetin istihdam politikasını protesto etti. 

-Irak ve Suriye'de terör örgütü IŞİD ile geçen 
yıldan beri mücadele yürüten ABD güçleri, 
Irak'taki bir kurtarma operasyonunda IŞİD 
karşıtı mücadeledeki ilk kaybını verdi. 
Amerikan ordusunun özel kuvvetler 
biriminden bir asker, Kerkük'ün 
güneybatısındaki Havice ilçesinde IŞİD'in 
elindeki yaklaşık 70 kişilik Kürt bir grubu 
kurtarmak için düzenlenen operasyonda 
hayatını kaybetti. 

23 Ekim 2015: 

- Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü IŞİD'in 
infaz edeceği belirtilen 350 kişinin kurtarıldığı 
açıklandı. 

- Mısır'daki Nur Partisi, seçimlere katılmaya 
devam edeceklerini duyurdu. 

- Irak'tan yapılan açıklamada, "Irak, Rusya ile 
Suriye'den Irak'a giren IŞİD konvoylarını 
vurması konusunda anlaşmaya vardı" denildi. 

- Taliban'a karşı mücadele için, Afganistan 
Cemiyet-i İslami Partisi yetkilileri, bazı siyasiler 
ve "mücahid" komutanlarla görüşerek "Halk 
Savunma Konseyi" kurulduğunu açıkladı. 

- ABD, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan 
dışişleri bakanları, Suriye'deki iç savaşa siyasi 
çözüm bulma çabaları çerçevesinde Viyana'da 
toplandı. 

- PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Rusya'nın 
başkenti Moskova'da temsilcilik açmak için 
başvurdu. 

-Yemen'de hükümet ile Husiler arasında ay 
sonunda başlaması planlanan barış 
görüşmelerinin askıya alındığı bildirildi. 

24 Ekim 2015: 

- İran'ın Suriye'deki asker sayısını artırdığı 
bildirildi. 

- Pakistan'da Kerbela matemi töreninde 
düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını 
kaybetti. 

- Fetih ordusuna bağlı birlikler, Hama'nın 
kuzeyinde stratejik öneme sahip Lehye ve 
Maarakabe beldesinin kontrolünü ele geçirdi. 

- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu, "Esed'in herhangi bir aşamada 
mevcudiyetinin kesinlikle kabul edilmez 
olduğunu" vurguladı. 

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve 
Mısır'ın Suriye'deki operasyonlarda işbirliği 
yapacağını bildirdi. 

-ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Albay 
Steve Warren, Irak'taki radikal örgütü IŞİD’i 
yok etmenin 3 ila 5 yıl süreceğini belirtti. 

25 Ekim 2015: 

- Taiz'in farklı bölgelerinde çıkan çatışmalarda, 
Husilerden 11'i öldürüldü, 16'sı yaralandı. 



- Yemen'de Ensarullah Hareketi (Husiler) lideri 
Abdulmelik el-Husi, taraftarlarına Suudi 
Arabistan sınırındaki kentlere yönelme 
çağrısında bulundu. 

- Suriye'nin başkenti Şam'da Rus 
parlamenterlerden oluşan heyetle görüşen 
Suriye Devlet Başkanı Esed'in, erken seçim 
düzenlemeye hazır olduğunu söylediği ileri 
sürüldü. 

-Libya açıklarında kıyıya vurmuş 40'tan fazla 
cesede rastlandığı belirtildi. 

26 Ekim 2015: 

- İran, Suudi Arabistan'ın önde gelen Şii din 
alimi Şeyh Nemr Bakır en-Nemr'in idam 
edileceği konusunda Suudi Arabistan 
yönetimini uyardı. 

-Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ala Yusuf 
tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, resmi 
temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret 
eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-
Cubeyr’in Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir 
araya geldiği, görüşmede bölgesel meselelerin 
yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin ele 
alındığı kaydedildi. 

27 Ekim 2015: 

- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'nin, 
Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi 
Bernardino Leon'la bir araya geldiği bildirildi. 

- Suudi Arabistan'ın Necran kentinde bir 
camide düzenlenen intihar saldırısının terör 
örgütü DAİŞ tarafından üstlenildiği bildirildi. 

- Irak'ın farklı bölgelerinde IŞİD'e yönelik 
operasyonlarda terör örgütüne ait 12 askeri 
mevzinin vurulduğu, 23 militanın öldüğü 
bildirildi. 

-BM: Ekim ayında çatışmalar nedeniyle Halep, 
Hama ve İdlib'de en az 120 bin kişi evini terk 
etmek zorunda kaldı. 

28 Ekim 2015: 

- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Abu Dabi 
Emirliği Veliaht Prensi Nahyan'ın, Suriye 
krizine siyasi bir çözüm bulunması gerektiği 
konusunda görüş birliğinde olduğu açıklandı. 

- Irak Parlamentosu Göç ve Göçmenler 
Komisyonu Üyesi ve Türkmen Milletvekili 
Nehle el-Hababi, Musul iline bağlı Telafer 
ilçesinde terör örgütü IŞİD tarafından kaçırılan 
416 Türkmen kadın ve çocuktan halen haber 
alınamadığını belirtti. 

- Terör örgütü IŞİD, Esed rejiminin Hama'dan 
Halep'e ikmal yolunun kontrolünü sağlayarak, 
Halep kent merkezi ile bağlantısını kesti. 

- Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald S. 
Lauder, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli 
çözümün "olmazsa olmaz" olduğunu belirtti. 

-Taliban örgütü, Afganistan'ın kuzeyindeki 
Tahar vilayetinde bir ilçenin kontrolünü ele 
geçirdi. 

29 Ekim 2015: 

- Mısır'da parlamento seçimlerinin birinci 
aşamasının ikinci turunda yurtdışındaki 
seçmenin katılım oranının yüzde 35 düştüğü 
bildirildi. 

- İsrail parlamentosu Knesset'in, "Yahudi 
okullarında Arapça, Arap okullarında da 
İbranice öğreniminin zorunlu olmasını" 
öngören yasa tasarısını onayladığı açıklandı. 

- Rakka Devrimcileri Komutanı Ebu İsa, Rakka 
kentini terör örgütü IŞİD’den almak için askeri 
bölge ilan ettiklerini belirtti. 

- Gazze'de Hamas hareketine mensup çok 
sayıda kadın, Batı Şeria'daki "intifada" için 
destek gösterisi düzenledi. 

- Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün 
Suriye'deki Esed rejimini destekleyen ülkeler 



ile Esed'e karşı ülkelerin bakanları bir araya 
geldi.  

-Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce kişi çöp 
krizi ve yolsuzluğu protesto etti. 

30 Ekim 2015: 

- İsrail ve Filistin arasında çatışmaların artması 
nedeniyle BMGK'nın geçici üyesi Yeni Zelanda, 
yeni bir karar tasarısı hazırlayarak BMGK 
üyelerine dağıttı. 

- Suriye’deki iç savaşa siyasi çözüm bulmak 
amacıyla ABD ve Rusya’nın girişimleriyle 
Viyana’da düzenlenen ve Esed rejimine destek 
veren İran’ın ilk kez katıldığı uluslararası 
görüşmeler tamamlandı. ABD, Rusya, Türkiye, 
Suudi Arabistan ve İran’ın da aralarında 
bulunduğu 17 ülkeden dışişleri bakanlarının 
katıldığı ve yaklaşık 8 saat süren görüşmenin 
ardından açıklama yapan Fransa Dışişleri 
Bakanı Laurent Fabius, Suriye’deki 
katliamlardan sorumlu tuttuğu Esed’in iktidarı 
bırakması gerektiğini söyledi. 

-ABD ordusuna bağlı özel harekat birliğinden 
küçük bir grubun Suriye’ye gönderileceği 
bildirildi. 

31 Ekim 2015: 

- IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ABD Teksas 
Eyaleti Mahkemesi'nin, Irak Petrol Bakanlığı 
tarafından açılan davayı düşürdüğünü ve Kürt 
bölgesinin önünde petrol satışı için engelin 
kalmadığını bildirdi. 

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

- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, 
"Esed'in önünde 2 seçenek var, ya siyasi 
yollarla ya da savaş meydanında yenilerek 
gidecek" dedi. 

- Rusya'ya ait bir yolcu uçağının, Mısır'ın 
kuzeyindeki Sina Yarımadası'nda düştüğü 
bildirildi. 

-Mısır'da terör örgütü IŞİD'e biat ettiğini 
duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti 
olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" adlı 
örgüt, Rus yolcu uçağının kendilerince 
düşürüldüğünü iddia etti. 

-Rus ordusuna ait savaş uçaklarının son bir 
ayda Suriye'nin çeşitli kentlerinde düzenlediği 
saldırılarda 254 sivilin öldüğü açıklandı. 




