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01 Mart 2015: 

- Terör örgütü DAİŞ'in Irak'ın Enbar vilayetine 
bağlı el-Bağdadi nahiyesinde, polis ve özel 
"Sahve" güçleri mensubu 32 kişiyi kurşuna 
dizdi. 

- Ülkenin güneyindeki Aden kentinde Marib, 
El-Cevf ve El-Beyda illerindeki çeşitli aşiret 
reisleri ile siyasi parti liderleriyle bir arayan 
gelen Hadi, “Sana Husiler tarafından işgal 
edilmiş bir başkenttir. (Husilerin) Devletin 
kurumlarına karşı yaptıkları darbeye karşı 
koyacağız” diye konuştu. 

- Kızılay, IŞİD saldırıları nedeniyle çoğunluğu 
Telaferli Türkmenlerden oluşan Irak'ın Kerbela 
kentindeki sığınmacılara, insani yardım 
malzemeleri dağıttı. 

-İsrail ordusunun, Batı Şeria’da çok sayıda 
askerin katılımıyla iki günlük askeri tatbikat 
başlattığı bildirildi. 

02 Mart 2015: 

- Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ordu 
kumandanlarıyla yaptığı görüşmede 
Selahaddin vilayetinin başkenti Tikrit’in geri 
alınmasına yönelik operasyonun planlarını 
inceledikten sonra başlaması için düğmeye 
bastı. 

- Irak'ta, 10 Haziran 2014'ten beridir terör 
örgütü IŞİD'in elinde olan Musul ilinin 
kurtarılması için son 4 ayda 16 bin kişinin 
askeri eğitimden geçirildiği bildirildi. 

- Irak güvenlik güçleri, Tikrit'in güneyinde, IŞİD 
militanlarıyla girdiği çatışmada, örgütün 
kontrolündeki polis akademisi binasını ele 
geçirdi. Ordunun El-Kadisiye mahallesinde 
kontrolü sağladığı ve örgüt militanların Tikrit 
merkezine doğru geri çekildiği belirtildi. 

- Suriye'de İslami Cephe'ye bağlı Ceyş'ul İslam 
grubunun öncülüğündeki muhaliflerin, ordu 
birliklerinin 3 ay önce ele geçirdiği Hama'nın 
kuzey kırsalını geri almak için saldırı başlattığı 
belirtildi. 

- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, tutuklularla 
ilgili özel bir af çıkarılacağını açıkladı. 

-Musul'un doğusundaki Duberdan Kampında 
görevli subay Yasin el-Ceburi, "IŞİD, ülke 
çapında iyi bilinen El-Gazelani karargahına, El-
Cusuk semtindeki Musul Operasyonları 
Komutanlığı merkezine ve Terörle Mücadele 
Müdürlüğü binasına bombalı saldırı düzenledi" 
dedi. 

03 Mart 2015: 

- Avustralya Bakanlar Kurulu, IŞİD'e karşı 
mücadele eden Irak askerlerini eğitmek 
amacıyla bu ülkeye yeni birlikler 
gönderilmesini onayladı. 

- İtalya Başbakanı Renzi, IKBY Başbakanı 
Barzani ile yaptığı görüşmede İtalya'nın, 
Kürdistan bölgesine yönelik askeri ve insani 
yardımlarının devam edeceğini söyledi. 

- Yemen'in Hadramevt ilinde devriye aracının 
geçtiği sırada meydana gelen patlamada 3 
askerin hayatını kaybettiği bildirildi. 

- İki ayrı hükümetin bulunduğu Libya'da 
taraflar arasında sürdürülen ulusal diyalog 
görüşmelerine Fas'ta devam edileceği 
bildirildi. 

- Irak İllerden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed 
Abdullah Abid el-Cuburi, Salahaddin 
vilayetindeki gençleri IŞİD'e karşı orduya 
katılmaya davet etti. 

-Halep'teki silahlı muhalifler, BM Suriye Özel 
Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Halep'te 
çatışmaların dondurulması planını reddediyor. 

04 Mart 2015: 



- Suriye'de terör örgütü IŞİD'in Humus 
kentindeki Şa'ar Dağı çevresinde bulunan gaz 
kuyularından birinin kontrolünü ele geçirdiği 
bildirildi. 

- Balkan ülkelerinden 102 asker, 
Afganistan'daki "Kararlı Destek" misyonuna 
katılmak üzere bu ülkeye hareket etti. 

- Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali sona 
ermedikçe bölgede gerilim devam edecek. 
Geçici sınırı kabul etmediğimiz gibi Yahudi 
devletini de kabul etmiyoruz" dedi. 

- Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Musul'a 
başlatılacak bir operasyonda Türkiye'nin, 
Irak'ın yanında olacağını belirterek, "Türkiye, 
Irak'ın terörle mücadelesinde her türlü 
istihbarat ve lojistik desteği vermeye hazırdır. 
Bu desteğin yanı sıra Irak ordusuna ve 
Peşmergeye eğitim ve donanım yardımına da 
hazırız" dedi. 

-Suriye'nin Halep kentinde silahlı muhalifler 
tarafından kurulan Birinci Alay'ın saha 
komutanı Ebu Esad ed-Dabiki, "Halep'te 
Husilerle de savaşıyoruz" dedi. 

05 Mart 2015: 

- ABD'nin Avrupa'daki Kara Kuvvetleri 
Komutanı Korgeneral Ben Hodges, IŞİD 
tehdidini ortadan kaldırmak için askeri 
önlemlerin yanı sıra diplomasi, enformasyon 
ve ekonomi alanlarında adımlar atılması 
gerektiğini belirterek, "IŞİD'i durdurmak için 
özellikle mali kaynaklarını kurutmamız 
gerekiyor" dedi. 

- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir 
Abdullahiyan, "Yemen'de 2013 yılında 
alıkonan Nur Ahmed Nikbaht adlı diplomatın 
İran İstihbarat Bakanlığı güçleri tarafından 
Yemen'de düzenlenen özel bir operasyonla 
kurtarıldığını" açıkladı. 

- Suriye'de terör örgütü En-Nusra Cephesi 
komutanı Ebu Humam eş-Şami'nin, 

düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği iddia 
edildi. 

- Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan resmi 
açıklamaya göre, İçişleri, Kültür, Tarım ve 
Toprak Islahı, Eğitim, Haberleşme ve Bilgi 
Teknolojileri, turizm ve teknik eğitim ile 
nüfustan sorumlu devlet bakanları değişti. 

- İran'da bin 811 Azeri asıllı üniversite 
öğrencisi Türkçe'nin resmi dil olması talebiyle 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben açık 
mektup yayınladı. 

-İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı 
yazılı açıklamada, İbrani takvimine göre 
tarımsal faaliyetlerin yasaklandığı 7 yılda bir 
girilen "Sebt Yılı"nın gelmesi nedeniyle, halkın 
ihtiyaçlarının karşılanması için 2007'den bu 
yana ilk kez Gazze Şeridi'nden zirai ürün ithal 
edileceğini belirtti. 

06 Mart 2015: 

- Fas İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü 
Mustafa el-Halfi, ülkesinin Libya'nın 
bölünmesine karşı olduğunu ve BM 
gözetiminde siyasi çözümü desteklediğini 
belirtti. 

- Kanada'nın, Ürdün için 185 milyon Kanada 
Doları (yaklaşık 148 milyon ABD Doları) 
değerinde yardım tahsis ettiği bildirildi. 

- ABD Dışişleri Bakanı Kerry, ülkesinin İran'ın 
tüm müdahalelerine karşı Körfez ülkelerindeki 
ortaklarına tam destek sunmaya devam 
edeceğini bildirdi. 

- Irak Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, terör 
örgütü IŞİD'in, Asurlular döneminden kalma 
antik Nemrut şehrine saldırdığını ve buradaki 
eserlere zarar verdiğini duyurdu. 

- Bağdadi'nin kuzeybatı bölgesinde, Hadise 
kenti yolu üzerindeki 7 kasaba daha IŞİD’den 
geri alındı. 



07 Mart 2015: 

- Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Peşmerge 
Sorumlusu Mustafa Çavreş, Irak'ın Selahaddin 
vilayetinin merkezi Tikrit'i terör örgütü 
IŞİD'den kurtarma operasyonunun İran Özel 
Kuvvetler Birimi Kudüs Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani tarafından yürütüldüğünü ileri 
sürdü. 

- Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Dış 
İlişkiler Sorumlusu Hemin Hawrami, Musul 
ilinin terör örgütü IŞİD’den kurtarılması için 
Sünnilerin öncü güç olması gerektiğini 
belirterek, "Eğer Sünniler, en önde ilerlemezse 
Peşmerge güçleri, Musul'un içine girmez" dedi. 

- Esed rejimine bağlı birlikler, düzenledikleri 
hava ve kara saldırıları sonucu Durin Tepesi ve 
köyünü ele geçirdi. 

- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK), Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kabul ettiği, 
Suriye'de klor gazının kullanılmasına ilişkin 
tedbirler içeren karar tasarısını olumlu buldu. 

- Terör örgütü IŞİD'in, Asurlular döneminden 
kalma antik Nemrut şehrinden sonra 
Musul'daki antik El-Hadar kentinde de tarihi 
eserleri yağmaladığı bildirildi. 

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye 
düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını 
kaybettiği bildirildi. 

- Libya Başsavcısı İbrahim Enis Beşiyye'nin, 
başkent Trablus'ta silahlı kişiler tarafından 
kaçırıldığı bildirildi. 

08 Mart 2015: 

- Tel Aviv'de düzenlenen ve binlerce kişinin 
katıldığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 
karşıtı mitingde konuşan Dagan, "Netanyahu 
son altı yıldır başbakanlık yapıyor. İsrail hiçbir 
dönemde bu kadar zorda kalmamıştı. 
Netanyahu, son altı yıllık başbakanlığı 

döneminde, daha iyi bir gelecek için hiçbir 
inisiyatif almadı" diye konuştu. 

- Yemen'de Husi militanları tarafından evi 
kuşatma altında tutulan Savunma Bakanı 
Tümgeneral Mahmud es-Subeyhi'nin Aden'e 
kaçtığı ileri sürüldü. 

- Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: "Kerkük, 
Peşmergenin ya da Irak askerlerinin varlık 
gölgesi altında bir Kürt veya Arap şehri 
olmamalıdır" 

- Iraklı Şii din adamı Mukteda es-Sadr, 
kendisine bağlı "Barış Tugayları"nı, Musul'un 
kurtarılması için orduyla hareket etmesini 
istedi. 

- ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 
Suriye'nin İdlib kentinde Nusra Cephesi'ne ait 
bir karargaha düzenlediği hava saldırısında 9 
kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin 
yaralandığı iddia edildi. 

- Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın 
Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesine 
düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, 70 
kişi yaralandı. 

- Irak ordusunun, Enbar vilayetinde terör 
örgütü IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarda 
17 militanın öldürüldüğü, Er-Reşad 
bölgesininde kontrolünün sağlandığı bildirildi. 

09 Mart 2015: 

- Irak'ta Peşmerge güçlerinin, koalisyon 
ülkelerine ait savaş uçaklarının desteğiyle 
Kerkük'ün güneyinde terör örgütü IŞİD'e 
yönelik geniş çaplı operasyon başlattığı 
bildirildi. 

- Pakistan ordusu radara yakalanmayan kruz 
füze denemesinin ardından, nükleer başlık 
taşıma kapasiteli, 2 bin 750 kilometre menzilli 
Şahin-III balistik füzesinin denemesini yaptı. 



- İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, "Bize 
karşı olan Arapların başını baltayla kesmek 
lazım. Yoksa bu topraklarda İsrail diye bir şey 
kalmaz" dedi. 

- İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Yunusi, 
"Bağdat bizim başkentimizdir" dedi. 

- İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'un, 
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ve 
onur konuğu olarak davet edildiği Arap Birliği 
Zirvesi'nde konuşma yapmasına izin verilmedi. 
İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberine 
göre, Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün, 
zirvenin açılışında yapacağı konuşmanın Suudi 
Arabistan tarafından engellendiği belirtilirken, 
buna neden olarak, İsveç'in Suudi Arabistan ile 
yapılan silah anlaşmasını uzatmaması 
gösterildi. 

- Irak'ta Kerkük İlçe ve Nahiyeler Polis Müdürü 
Serhat Kadir, Peşmergenin Kerkük'ün 
güneyinde başlattığı operasyonlarda, 
koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, 17 
ayrı saldırıda, IŞİD hedeflerini 40 kez 
vurduğunu söyledi. 

- Filistin'in, "Bize karşı olanların başını kesmek 
lazım" açıklamasında bulunan İsrail Dışişleri 
Bakanı Liberman hakkında Uluslararası Ceza 
Mahkemesi'ne başvuracağı bildirildi. 

- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi, 
"Bölgedeki tehlikelerle mücadele etmek için 
acilen çok amaçlı ortak Arap güvenlik askeri 
gücü oluşturulmalı" dedi. 

- Suriye'de muhalif birliklerin uzun süredir 
rejim güçleriyle yoğun çatışmalar yaşadığı 
Halep'in kuzeyindeki stratejik Handarat 
bölgesinin kontrolünü ele geçirdiği iddia edildi. 

10 Mart 2015: 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı 
Mesut Barzani, Kerkük'ün güneyi ve batısında 
terör örgütü IŞİD'e karşı ilerleme kaydeden 
Peşmerge güçlerini kutladı. 

- Terör örgütü IŞİD'in Kerkük'te kurduğu 
bombalı düzeneğin patlaması sonucu Kerkük 
İlçe ve Nahiyeler Polis Müdürü Albay Serhat 
Kadir yaralandı. 

- Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi 
tarafından başlatılan imza kampanyası ile 
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a 
Fransa'nın daha fazla Suriyeli göçmeni kabul 
etmesi çağrısında bulunuldu. 

- Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr, yaptığı 
açıklamada, yürütülen savaşta ölenlerin 
cesetlerinin teşhir edilmesine karşı çıkarak 
işkence edilmemesi çağrısında bulundu. 
Kendisine bağlı silahlı grup olan Barış Tugayları 
başta olmak üzere Şiilerden oluşan Halk 
Toplulukları ve diğer çatışan unsurların, ahlak 
dışına çıkmadan mücadelelerini yürütmeleri 
gerektiğini belirten Sadr, "İster Irak güvenlik 
güçleri, ister Halk Toplulukları ve Barış 
Tugayları isterse 'yüzsüz milisler' olsun, 
cesetleri teşhir eden, işkence yapan veya kafa 
kesenlerin mutlaka cezalandırılması lazım" 
dedi. 

-Irak'ta Enbar vilayetine bağlı El-Kerme 
ilçesinde "14 köy ve bölgenin" IŞİD 
militanlarından kurtarıldı. 

11 Mart 2015: 

- Irak'ın Ramadi kentinde, IŞİD militanlarının 
düzenlediği 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin 
yaralandığı saldırıların ardından sokağa çıkma 
yasağı ilan edildiği bildirildi. 

- Yemen'deki Islah Partisi Husiler tarafından, 
Başbakan Bahhah ve diğer bakanlara verilen 
ev hapsinin kaldırılmasını istedi. 

- İsveç'in Suudi Arabistan ile askeri ilişkilerini 
askıya almasının ardından, Suudi Arabistan da 
Stockholm'deki büyükelçisini geri çağırdı. 

- Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Ali Yunusi'nin yaptığı bir açıklamada 



kullandığı "Bağdat başkentimizdir" ifadesini 
kınadı. 

- IŞİD ile bazı Kürt gruplar arasındaki 
çatışmalardan kaçarak yaklaşık 6 ay önce 
Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler, terör 
örgütünün bölgeden çekilmesinin ardından 
gruplar halinde ülkelerine döndü. 

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 
Müslüman ve Arap ülkelerini tehdit eden 
risklerle mücadele için Arap-İslam işbirliğinin 
sağlanması adına yürütülen çalışmalara devam 
edileceğini belirterek, önceliklerinin başkenti 
Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tesisi 
olduğunu bildirdi. 

- Bosna Hersek Savunma Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada, ülkenin diplomatik ve 
siyasi desteğin yanı sıra somut yardım olarak 
572 tonluk mühimmat hibe edeceği bildirildi. 

-ABD Savunma Bakanı Carter Suriyeli 
muhalifleri eğit-donat programından sonra da 
desteklemeye dönük sorumlulukları olduğunu 
belirtti. 

12 Mart 2015: 

- Suriye'de muhalifler, Lazkiye'nin Cebel Ekrad 
Bölgesi'ndeki Durin Tepesi ve köyünü geri aldı. 

- Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame 
Nuceyfi, Irak'ta sadece Şii milislerden oluşacak 
100 bin kişilik bir ordu gücü kurulmasının çok 
tehlikeli olacağını, böyle bir uygulamanın 
hayata geçirilmesi halinde Sünnilerin boş bir 
zemine doğru kaydırılmış olacağını söyledi.  

- Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkedeki 
yabancı askeri müsteşarların varlığının Irak'ın 
egemenliğini zedelemediğini belirterek, "Hiç 
kimsenin, içişlerimize karışmasına veya 
egemenliğimizi ihlal etmesine izin 
vermeyeceğiz" dedi. 

- Halep'te silahlı muhaliflerin, kentin 
kuzeyindeki Başköy köyü çevresinde 
ilerleyerek 30 rejim askerini öldürdüğü bildirdi. 

- Husilerin, Yemen'in Suudi Arabistan sınırında 
ilk kez askeri tatbikat yapacağı iddia edildi. 

-Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Fazlı Çorman, 
Aden'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 
Hadi'yle bir araya geldi. Aden'deki 
cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleşen 
görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler ve iki 
ülke ilişkileri ele alındı. 

13 Mart 2015: 

- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Dışişleri 
Bakanları Toplantısı'nda, Suriye, Yemen, Libya, 
Irak ve Filistin'deki gelişmelerin yanı sıra İran 
'la 5+1 ülkeleri arasında sürdürülen nükleer 
müzakere konuları ele alındı. Toplantıda, 
"Barışçıl nükleer enerji kullanmak, tüm 
ülkelerin hakkıdır" denildi. 

- Kuveyt ile Filistin arasında, İsrail saldırılarında 
zarar gören Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için 
200 milyon dolar bağış yapılmasını içeren 
anlaşma imzalandı. 

- İran'ın, Yemen'i ''elektrik, ulaştırma, su ve 
banka'' konularında destekleyeceği bildirildi. 

- Peşmerge güçleriyle binlerce Şii milis, 
Kerkük'ün güneyindeki Türkmen köyü Beşir'i 
kurtarmak için geniş çaplı operasyon başlattı. 

-Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
ve Kuveyt, Mısır ekonomisine 4'er milyar dolar 
destek verme kararı aldıkları bildirildi. 

14 Mart 2015: 

- Dünya Bankası'nın, fakirlere yardım etmek ve 
önümüzdeki 4 sene boyunca fakirliği tamamen 
bitirmek amacıyla Mısır'a 400 milyon dolar 
destek sağlayacağını aktardı. 

- Kuveyt'te, muhalefetteki Ümmet Partisi'nin 
Genel Başkanı Hakim el-Matiri'nin, "Suudi 



Arabistan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına 
alındığı bildirildi. 

- İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 
(İHH) tarafından, Suriye'nin Lazkiye kenti 
kırsalına 7 tır yardım malzemesi gönderildi. 

- Suriye'de kanlı bir iç savaşa dönüşen 
olaylarda, hapishanelerde 215 bin kişinin 
tutulduğu, çeşitli işkencelere maruz bırakıldığı 
ve katledildiği bildirildi. 

-Suriye'de, terör örgütü IŞİD militanlarının, 
Halep'in doğusundaki Karakozak köyünden 
çekildiği bildirildi. 

15 Mart 2015:  

- Alman "Siemens" şirketinin, Mısır 
ekonomisine destek sağlamak için 200 milyon 
avro bağış yapacağını açıkladı. 

- Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud Zehhar, 
yönetimin eğilimi ne olursa olsun kendilerinin 
Mısır ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştığını söyledi. 

-Esed güçlerine ait savaş uçaklarının Suriye'nin 
başkenti Şam'ın Duma ilçesine vakum 
bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 20 
kişi öldü, 150 kişi de yaralandı. 

16 Mart 2015: 

- Irak'ta Kerkük'ün güneyinde ilerleyen 
Peşmerge güçlerinin, Vahde, Said ve Halid 
köylerini, IŞİD’den kurtardığı bildirildi. 

- İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu İslami 
hareketler ile Siyonizm karşıtı Yahudilerin 
oluşturduğu Neturei Karta cemaati, seçimleri 
boykot kararı aldı. 

- Yemen'de, istifa etmesinin ardından Husiler 
tarafından 57 gündür ev hapsinde tutulan 
Başbakan Bahhah ile bakanlara uygulanan ev 
hapsinin kaldırıldığı bildirildi. 

- Avrupa Birliği (AB), Suriye'de terör örgütü 
IŞİD'in güçlenmesinde büyük katkısı bulunan 

Esed rejiminin bu terör örgütüyle savaşta 
ortak olamayacağını vurguladı. 

- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İran 
Özel Raportörü Ahmed Şahid, İran'daki insan 
hakları durumunun İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani'nin 2013'te göreve gelmesiyle daha 
kötüye gittiğini belirtti. 

- İsrail Başbakanı Netanyahu, genel seçimlere 
bir gün kala, yeniden seçilirse Doğu Kudüs’te 
binlerce yeni Yahudi yerleşim birimini inşa 
edeceğini açıkladı. 

- Irak Savunma Bakanlığı, "Enbar ve Salahaddin 
vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda 94 
teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı. 

-ABD Başkanı Barack Obama’nın terör örgütü 
IŞİD’e karşı küresel koalisyon için özel 
temsilcisi Allen, Irak'a verilen desteğin 
IŞİD’den sonra da devam edeceğini söyledi. 

17 Mart 2015: 

- Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız 
Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo 
Pinheiro, Suriye'deki savaş suçu işlediği iddia 
edilenlerle ilgili, "Bu kişilerin isimlerini ve 
elimizdeki bilgiyi tarafsız yargıya sunma 
hazırlığı yapan savcılarla paylaşacağız" dedi. 

- Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından 
kaçırılan Islah Partili 3 yetkilinin serbest 
bırakıldığı bildirildi. 

- İsrail'de yaklaşık 6 milyon seçmen, erken 
seçim kararı alınmasının ardından 21 ay sonra 
yeniden sandık başına gitti. 

- İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General 
Danilo Errico, İtalyan hükümetinin istemesi 
durumunda ordunun Libya'ya müdahale 
etmeye hazır olduğunu söyledi. 

-Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, 'Suriye'nin 
geleceğinde Esed için bir rol öngörmediklerini' 
söyledi. 



18 Mart 2015: 

- Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, olası 
koalisyon ortaklarını "Hükümeti kurmak üzere 
görüşmelere başlamaya" davet ederek, "Hayat 
devam ediyor, gerçekler ara vermez. İsrail 
halkı bizden en kısa sürede ülkenin 
menfaatlerine çalışacak yönetimi 
oluşturmamızı bekliyor" ifadelerini kullandı. 

- İsrail'de oyların yüzde 99'u sayılan seçimde, 
birinci parti olarak çıkan Başbakan 
Netanyahu'nun liderliğindeki Likud, 
parlamentoda 30 koltuk kazandı. 

- Irak'ın Enbar vilayetindeki El-Ubeyd aşireti, 
IŞİD'e katılan 100 civarında mensubunun 
dışlandığını duyurdu. 

- Irak'ta Şii milislerden oluşan Heşdi Şabi (Halk 
Toplulukları) grubunun, Kerkük'ün güneyinde 
terör örgütü IŞİD'in elinde olan Beşir 
nahiyesine girdiği bildirildi. 

- Tunus Başbakanı Habib es-Sayd, Bardo 
Müzesi'ne düzenlenen saldırıda 17'si turist, 21 
kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

-Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu'nun (SMDK) ABD ve BM Özel 
Temsilcisi Necib Ghadbian, Suriye rejiminin 
klorin gazı kullandığını belirterek BM Güvenlik 
Konseyi'nden harekete geçmesini istedi. 

19 Mart 2015: 

- Irak'ta Türkmen milletvekili Casim 
Muhammed Cafer, Kerkük ve Musul 
vilayetlerinde, bölgelerini terör örgütü 
IŞİD'den kurtarmak için 14 bin Türkmen'in 
silahlı mücadeleye hazır olduğunu söyledi. 

- Ensarullah Hareketi'nin (Husiler) önde gelen 
isimlerinden Abdulkerim el-Huyevan'a yönelik 
suikasti, El Kaide'nin Yemen kolu Ensar eş-
Şeria örgütünün üstlendiği bildirildi. 

- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK) Başkanı Halid Hoca, ulusal 
diyalog çabaları kapsamında, merkezi Şam'da 
bulunan Demokratik Değişim için Ulusal 
Koordinasyon Komitesi ile ikinci tur 
görüşmeleri Berlin'de yapacaklarını açıkladı. 

- Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek döneminin İçişleri Bakanı Habib el-
Adili'nin, "yolsuzluk ve haksız kazanç" 
suçlamasıyla yargılandığı davada beraatine 
karar verildiği bildirildi. 

- Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) temasları 
kapsamında Halepçe kentini ziyaret etti. 

- Terör örgütü IŞİD, Suriye'nin Rakka kentine 
bağlı Tel Abyad'daki siloya telsiz sistemi kurdu. 

- Yemen'de Şii Ensarullah Hareketi'nin 
Aden'deki cumhurbaşkanlığı konutuna hava 
saldırısı düzenlediği bildirildi. 

-  İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'li 
mevkidaşı John Kerry'yle gerçekleştirdiği 6. tur 
görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, 
"Müzakerelerin son aşamalarındayız. 
Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. 
Ortak bir anlayışa varılmasına az kaldı" dedi. 

-Tunus'ta Bardo Müzesi'ne düzenlenen 
saldırıyı terör örgütü IŞİD'in üstlendiği öne 
sürüldü. 

20 Mart 2015: 

- Tunus'daki Bardo Müzesi'ne düzenlenen 
saldırıda ölenlerden 17'sinin gemiyle seyahat 
eden turistler olduğu belirtildi. 

- Peşmerge bakanlığı kaynaklarından edindiği 
bilgilere göre, koalisyon güçlerine ait savaş 
uçakları, akşam saatlerinde Musul merkeze 
bağlı Kahire, Şelalat ve Tahrir mahallelerine 
20'den fazla hedefi bombaladı. Saldırılarda çok 
sayıda militanın öldürüldüğü iddia edildi. 



- Irak'ın Tikrit kentinde, İran Devrim 
Muhafızları Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım 
Süleymani'ye yakınlığıyla bilinen İranlı üst 
düzey komutan Sadık Yari Gülderre'nin 
öldürüldüğü bildirildi. 

- Suriye ordusuna ait savaş uçakları ve 
helikopterlerin, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin 
denetiminde olan yerlerdeki hastanelere "varil 
ve vakum bombasıyla" saldırılar düzenlediği 
bildirildi. 

- Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin cuma 
namazı kıldığı iki camiyi hedef alan bombalı 
saldırıda 120 kişi hayatını kaybetti. 

- Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, 
ülkede güvenliğin temini ve terörle 
mücadelede başarıya ulaşılabilmesi için ulusal 
birliğin şart olduğunu söyledi. 

-Suriye İnsan Hakları Örgütü, Esed rejiminin 
BM'nin zehirli gazlarla ilgili kararını alındığı 
tarihten bu yana 6 kez ihlal ettiğini açıkladı. 

21 Mart 2015: 

- Tunus emniyet güçlerinin, Kayravan kentinde 
"Selefi akıma mensup olduğundan 
şüphelenilen" yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldığı 
bildirildi. 

- Yemen'in güneyindeki Lahec ilinde silahlı 
kişilerin hükümet binası ile siyasi güvenlik 
merkezinin (istihbarat) kontrolünü ele 
geçirdiği bildirildi. 

- Suriye'nin Haseke kentinde, Nevruz 
kutlamalarının yapıldığı alana düzenlenen 
saldırıda, ölü sayısının 37 kişinin öldüğü, yaralı 
sayısının da 96 olduğu bildirildi. 

- Yemen'in Taiz kentinde düzenlenen 
gösterilerde, başkent Sana gibi Husi işgali 
altında olan kentlerle aynı kaderi paylaşmak 
istemeyen Taiz halkı kentin Husilerden 
korunmasını istedi. 

- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, 
37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Suriye'nin 
Haseke ilindeki nevruz kutlamalarına yönelik 
terör saldırısını kınadı. 

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nevruz 
Bayramı münasebetiyle aralarında Türkiye'nin 
de olduğu bölge ülkelerinin liderlerine kutlama 
mesajı gönderdi. 

- Yemen'in başkenti Sana'da iki camiye cuma 
namazı sırasında düzenlenen intihar 
saldırılarında ölenlerin sayısının 146'ya 
yükseldiği belirtildi. 

- Yemen'in güneyindeki Lahec vilayetinde bir 
devlet hastanesine silahlı saldırı düzenlendiği, 
bazı güvenlik görevlilerinin öldürüldüğü 
bildirildi. 

- Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga 
Havaalanı çevresinin General Halife Hafter’e 
bağlı bir savaş uçağı tarafından bombalandığı 
ve pistin isabet almadığı bildirildi. 

- Mısır ordusunun, Gazze Şeridi'nden Mısır'a 
uzanan 194 tüneli kapattığı bildirildi. 

- İdlib kırsalında, silahlı 12 muhalif grup, 
ÖSO'ya bağlı Eş-Şam Cephesi'ne katılarak 
birleşti. 

- Musul'da ateş yakarak nevruzu kutlayan 65 
Kürt vatandaşa IŞİD tarafından 90 dolar para 
cezasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'den üç sure 
ezberleme şartı koyuldu. 

- İsrail'de yapılan erken genel seçimlerde ikinci 
parti olan Siyonist Birlik lideri Herzog, İsrail 
Başbakanı Netanyahu'nun Arap seçmenlerden 
özür dilemesi gerektiğini belirtti. 

-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan 
Yardımcısı Joe Biden'ın, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile 
telefonla görüştüğü belirtildi. IKBY 
Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde 
yayımlanan açıklamaya göre, Biden, telefonla 



aradığı Barzani'nin ve Kürt halkının nevruzunu 
kutladı ve ölen Peşmergelerin ailelerine 
başsağlığı diledi. 

22 Mart 2015: 

- ABD Başkanı Obama, ülkesinin, İsrail için tek 
yolun iki devletli çözüm olduğuna dair 
inancının sürdüğünü İsrail Başbakanı 
Netanyahu'ya ilettiğini söyledi. 

- Irak'ın Enbar kentindeki Sünni aşiret 
liderlerinin bir kısmının, IŞİD'e karşı ortak 
mücadele etmek için "Teröre karşı savaşan 
Enbarlı şeyh ve aşiretler meclisi" kurdukları 
belirtildi. 

- Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde 
havaalanı ile yargı kompleksinin Ensarullah 
Hareketi'nin kontrolüne geçtiği bildirildi. 

- İsrail ordusunun Gazze sınırında 'sürpriz' bir 
askeri tatbikat başlattığı bildirildi. 

- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyon 
arayışları çerçevesinde ilk görüşmesini, 
seçimlerde en çok oyu alan İsrail Başbakanı 
Netanyahu’nun partisi Likud'un temsilcileriyle 
gerçekleştirdi. 

- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur 
Hadi, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), 
Ensarullah Hareketi (Husilerin) saldırıları 
karşısında, "acil yardım" çağrısında bulundu. 

- Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı 
Heniyye, Batı Şeria'daki Filistinlileri yalnız 
bırakmamak kaydıyla İsrail'le ateşkes 
yapılabileceğini belirtti. 

- Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, 
Bardo Müzesi saldırısını gerçekleştirenlerin 3 
kişi olduğunu, 2'sinin olay yerinde 
öldürüldüğünü, 1 kişinin ise kaçtığını söyledi. 
Firari saldırganın kimliğine dair bilgi vermeyen 
Sibsi, "Güvenlik güçleri teyakkuz halinde 
olduğu için terörist fazla uzaklaşamayacak" 
ifadesini kullandı. 

- PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, Suriye'de 
nevruz kutlamalarındaki saldırıya ilişkin, "Şu 
anda 47 şehidimiz var. Ölenlerden 28'i kadın 
12'si çocuktu" dedi. 

- Filistin Başbakanı Hamdallah, "İsrail, Filistin 
su kaynaklarının yüzde 90'ının kontrolünü 
elinde bulunduruyor ve suyun büyük bir 
kısmından istifade ediyor" dedi. 

- İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, parti 
temsilcileriyle görüşmelerinin ilk gününde, 51 
milletvekili başbakanlık için Netanyahu’yu 
önerdi. 

-Yemen için "acil" toplanan BMGK, Husilerin 
eylemlerini kınayarak Cumhurbaşkanı Hadi'nin 
ülkenin meşru lideri olduğu, Konsey 
kararlarına uyulmaması durumunda ileri 
adımların atılacağı belirtildi. 

23 Mart 2015: 

- Irak'ın Tikrit kentinde Şii milislerden oluşan 
El-Haşdu'ş-Şabi (Halk Topluluğu) destekli Irak 
güvenlik güçleri ile terör örgütü IŞİD arasındaki 
çatışmalarda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin 
yaralandığı bildirildi. 

- Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi 
Bernardino Leon, Libya'da askeri çözümün 
fayda sağlamayacağını söyledi. 

- Libya'da merkezi başkent Trablus'ta bulunan 
Milli Genel Kongre'ye bağlı Libya Şafağı (Fecr-i 
Libya) kuvvetlerinin cephe komutanlarından 
Salah Burki, Tobruk Hükümeti'ne bağlı Hafter 
güçlerinin hava saldırısında hayatını kaybetti. 

- Suriye'de rejim güçlerinin Dera'nın 
kuzeyindeki İnhal bölgesinde, yerleşim 
birimlerine attığı füzenin bir binaya isabet 
etmesi sonucu, arasında kadın ve çocukların 
da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi. 

-Afganistan'ın kuzeyindeki Cevizcan vilayetine 
bağlı Akça ilçesinde Taliban militanlarıyla 



güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 kişi 
hayatını kaybetti. 

24 Mart 2015: 

- Irak Başbakanı İbadi, "IŞİD'e karşı savaşta 
kendilerine verdikleri destekten duyduğu 
memnuniyeti" İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 
aktardı. 

- İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin 
Ortadoğu sorununda iki devletli çözümün 
kalıcı barış için en iyi yol olduğuna inanmayı 
sürdüreceğini bildirdi. 

-Almanya'nın Münih kentinde yaklaşık 8 aydan 
bu yana tedavi gören Umman Sultanı Kabus 
bin Said'in ülkesine döndü. 

- Yemen'de, Taiz Valisi Şevki Ahmed Hail'in, 
verdiği talimatlara uyulmaması nedeniyle 
görevinden istifa ettiği bildirildi. 

25 Mart 2015: 

- Hadi, BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'de 
Husilerin ilerleyişini durdurmaya "gönüllü 
ülkelerin" askeri müdahalesine yetki veren bir 
karar almasını istedi. 

- Suriye'deki muhalif gruplar, Dera'daki Busra 
eş-Şam Kalesi ve çevresini ele geçirdi. Böylece 
Esed yönetimi Suriye-Ürdün sınırında 
tamamen kontrolü kaybetti. 

- Husi Ensarullah örgütünün güneydeki 
ilerleyişinin ardından Aden'e 60 kilometre 
mesafedeki Lahic kentine kadar gelmesi ile 
birlikte Aden'de ''alarm durumuna'' geçildi. 

- Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal 
Koalisyonu (SMDK), BM Güvenlik Konseyi'nden 
Suriye'nin bir bölümünü uçuşa yasak bölge ilan 
etmesini ve ülkedeki durumu Uluslararası Ceza 
Mahkemesi'ne (UCM) sevk etmesini istedi. 

- Kuveyt'te, hakkında gensoru verilen Ticaret 
ve Sanayi Bakanı el-Mudic de görevini bıraktı. 

- İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 
Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutunda 
Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından 
düzenlenen ortak basın toplantısında, 
"Hükümeti kurma görevini size (Netanyahu) 
vermeyi kararlaştırdım" dedi 

- Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye, "Başbakan 
Hamdallah ile yaptığımız görüşmede, 
Gazze'deki sorunlara çözüm arayacak ortak 
komite oluşturulması yönünde anlaşmaya 
vardık" dedi. 

- Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 
"Afganistan, El Kaide ve diğer yabancı terörist 
ağlarının mezarı olacak. Ülkemiz hiçbir zaman 
tekrar teröristlere ev sahipliği yapmayacak" 
dedi. 

26 Mart 2015: 

- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur 
Hadi yanlısı Halk Komiteleri'nin, Uluslararası 
Aden Havalimanı'nda kontrolü ele geçirdiği 
bildirildi. 

- Suudi Arabistan Yemen'de Husilere karşı 
hava operasyonu başlattı. 

- ABD, Yemen'deki askeri operasyonlarda, 
askeri ve istihbat desteğini koordine etmek 
için ABD ile Suudi Arabistan'ın "Ortak Plan 
Hücresi" oluşturduğunu bildirdi. 

- Suudi Arabistan, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi (KİK) ülkeleri Yemen'de Husilere karşı 
hava operasyonu düzenledi. Operasyonda 
isabet alan bazı sivil yerleşim yerlerinde 25 
sivilin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin 
yaralandığı belirtildi. 

- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suudi 
Arabistan'ın öncülüğündeki Arap ülkelerinin 
Yemen'deki Husilere yönelik başlattığı 
"Kararlılık Fırtınası" operasyonunun ivedilikle 
durdurulmasını istedi. 



- Tunus İçişleri Bakanı Garseli, Bardo 
Müzesi'ne yönelik saldırının arkasında Ukbe 
Bin Nafi Tugayı'nın olduğunu açıkladı. 

- Irak'ın Süleymaniye kentindeki bir grup 
Yezidi, terör örgütü IŞİD'i protesto etti. 
Eylemciler, IŞİD'in, Musul'un Şengal ilçesindeki 
Yezidilere, yeni saldırılarda bulunmaması için 
"uluslararası koruma" talep etti. 

- Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde 
Yemen'de Husi Ensarullah hareketine karşı 
başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonunda 
yer alacağı bildirildi. 

- Husi lideri Abdulmelik el-Husi, Yemen'deki 
"Kararlılık Fırtınası" operasyonunun arkasında 
İsrail'in olduğunu iddia etti. 

27 Mart 2015: 

- Yemen'de Husi Ensarullah hareketi 
militanlarının, başkent Sana'daki bazı özel 
televizyon kanalları ile gazete binalarını baskın 
düzenleyerek ele geçirdiği ileri sürüldü. 

- CENTCOM Komutanı Austin, Irak'a, ABD 
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Tikrit'te 
hava operasyonlarına başlaması için Şii 
milislerin kenara çekilmesi şartını koyduklarını 
söyledi. 

- Şiilerin dini liderlerinden Sadr Grubu Lideri 
Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam 
(Barış Tugayları'nın), Tikrit operasyonundan 
çekildiği bildirildi. Sadr Hareketi Kerkük Büro 
Sorumlusu Raid El Sahri, yaptığı açıklamada, 
"ABD ve müttefikleri, Tikrit zaferini kendilerine 
mal etmek istedikleri için operasyona katıldı. 
Koalisyon ülkelerinin operasyona destek 
vermesi, Başbakan Haydar el-İbadi'den gelse 
de biz artık bu operasyonda yokuz. Bunların 
müdahalesi operasyonu kirletmiştir" dedi. 

- "Kararlılık Fırtınası" operasyonu çerçevesinde 
düzenlenen hava saldırılarında, Yemen'in 
başkenti Sana ile Sada kentindeki Husilere ve 
devrik lider Ali Abdullah Salih rejimi 

taraftarlarına ait stratejik noktaların hedef 
alındığı bildirildi. 

- Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 
"Ortak Arap Gücü" kurulmasını öngören karar 
tasarısını onayladığı bildirildi. 

- Yemen'de Husilere ait kışla ve mühimmat 
depolarının vurulduğu bildirildi. 

- İsrail Başbakanı Netanyahu, Aralık 2014'ten 
bu yana el koyduğu Filistinlilere ait vergi 
gelirlerini serbest bırakma kararı aldı. 

- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 
"Husilerin başkent Sana'dan sonra Aden'de de 
kontrolü ele geçirmeye çalışmasına sessiz 
kalamazdık" dedi. 

- Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı 
yetkilisi, IŞİD tarafından Irak'ta tahrip edilen 
anıt ve eserlerin restorasyonunda yer almak 
istediklerini söyledi. 

-ABD, eğit-donat programı için aday sayısını 2 
bin 200'e çıkardığı Suriyeli ılımlı muhaliflerin 
biyografisini ön incelemeye aldı. 

28 Mart 2015: 

- Yaygın olarak görülen hastalıklara karşı 
salgınların önlenmesi alanında çalışmalarda 
bulunan ve 40 ülkede faaliyet gösteren 
Yeryüzü Doktorları'nın Gazze Ofisi, Filistin 
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla açıldı. 

- "Kararlılık Fırtınası" operasyonu 
çerçevesinde, gece düzenlenen hava 
saldırılarında, Yemen'in başkenti Sana'daki 
askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. 

- Suudi Arabistan, Aden'deki 86 yabancı 
diplomatı tahliye etti. 

- ABD yönetimi, Irak'ta DAİŞ'e karşı 
mücadelede tüm kesimleri 
destekleyebileceklerini ama bunların kesinlikle 
Irak'ın kontrol ve komutası altında olması 
gerektiğini belirtti. 



- Husi Ensarullah Hareketi militanları, Sana'da 
100 yabancı öğrenciyi kaçırdı. 

- Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, "Çeteler teslim 
olana kadar, operasyonun devam etmesi 
çağrısında bulunuyorum" dedi. 

- Fetih Ordusu, Suriye'nin kuzeybatısında yer 
alan İdlib kentinin denetimini tamamıyla 
sağladı. 

-İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi 
(DMTK) Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, 
Yemen'e yönelik hava harekatını "hatalı ve 
tehlikeli" olarak nitelendirdi. 

29 Mart 2015: 

- IKBY Güvenlik Ajansı, ABD öncülüğündeki 
koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava 
saldırısında IŞİD'in Musul askeri sorumlusu El-
Kurdi'nin öldürüldüğünü duyurdu. 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonuna 
bağlı savaş uçakları, Husilerin Şebva ve Beyda 
kentleri arasında "destek yolu" olarak 
kullandığı Akabet'ul Kanda bölgesini 
bombaladı. 

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Milletvekili 
Gul Paça Macidi'ye düzenlenen intihar 
saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, Macidi ile 8 
kişi yaralandı. 

-İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de 
arasında bulunduğu 17 kişi Mısır Başsavcılığı 
tarafından "terörist" listesine alındı. 

30 Mayıs 2015: 

- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 
güçlerinin Yemen'de Şii Ensarullah Hareketi'ne 
(Husiler) karşı yürüttüğü operasyon 
kapsamında başkent Sana'nın merkezinde 
bulunan cumhurbaşkanlığı sarayı ile Muha 
kentini bombaladığı bildirildi. 

- Libya'da Milli Genel Kongre'ye bağlı "Ulusal 
Kurtuluş Hükümeti"nin, Yemen'de Husi 

ilerleyişine karşı başlatılan "Kararlılık Fırtınası" 
operasyonuna destek verdiği belirtildi. 

- Yemen’e operasyonda öncülüğü 
üstlenmeyen ve hava saldırılarına katılmayan 
ABD yönetimi, operasyonlara katkıyı, lojistik 
destek ve istihbarat paylaşımı gibi dolaylı 
yardımlarla sınırlı tuttu. 

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 
Yemen'deki tüm taraflara Körfez İşbirliği 
Konseyi (KİK) çatısı altında toplanmaları için 
kapılarının açık olduğunu belirtti. 

-Husi Ensarullah hareketi yanlısı 33. Zırhlı 
Tugay birlikleri, ülkenin güneyindeki ed-Dali 
vilayetine girdikten sonra kent ve civarındaki 
köyleri yoğun top atışına tuttu. Saldırıda 
çocukların da aralarında bulunduğu 10 kişi 
öldü, onlarca kişi yaralandı. 




