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1 Ekim
19 Kasım 2011’de, Hüsnü Mübarek’ten sonra yönetimi devralan Askeri Konsey’in
yetkilerini sivil yönetime bırakması için başlatılan gösterilerde yaşanan ve çok sayıda
kişinin hayatını kaybettiği olayların yıl dönümünde düzenlenen eylemlerde gözaltına
alınan ve gıyaben yargılanan 15 kişi üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye ile Mısır arasındaki Ro-Ro Taşımacılığı anlaşmasının iptal edildiği yönündeki
iddia yalanlandı.
Çok Yaşa Mısır (Tahya Masr) Fonu’nu Destekleme Koalisyonu’ndan yapılan
açıklamada İskenderiye ve Kahire’deki Türk Kültür Merkezleri’nin kapatılması
çağrısında bulunuldu.
Mısır Acil İşler Mahkemesi, Suriye ve Irak’ta aktif olan IŞİD’in terör örgütü olarak
kabul edilmesi amacıyla açılan davanın duruşmasını erteleyerek, söz konusu dava
dosyasını ilgili daireye sevk etti.
Mısır’ın Al Masry Al Youm gazetesi baş editörü Ali El Sayed gazetesinin Çarşamba
günü edisyonunda bir sayfasının “hükümet yetkililerince” kontrolden geçirildikten
sonra yayınlandığını söyledi. El Sayed yaptığı açıklamada sansüre uğrayan sayfada
“İsrail İstihbarat Birimi Mossad’ın Mısır’da gerçekleştirdiği casusluk operasyonlarının
Mısır İstihbarat Servisi’nde çalışan bir ajan tarafından anlatıldığını” ifade etti.
Mısır ordusunun, İsrail’den Sina Yarımadası’ndaki topraklarını geri aldığı 6 Ekim
Zaferinin 41. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında katıldığı askeri törende konuşan
Sisi, bölge ülkelerinin bir arada olması gerektiğini vurgulayarak, “Zaman, birlikte
olmak, koordine olmak zamanıdır.” ifadelerini kullandı.
2 Ekim
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır’da, Muhammed Mursi taraftarlarının
2013 yılındaki oturma eyleminde, polis ve askeri güçlerin, kasten ve sistemli bir
şekilde ölümcül orantısız güç kullandığının tespit edildiğini bildirildi.
Hamas Siyasi Büro üyesi Mahmud ez-Zehhar, hareket ile Mısır arasındaki ilişkilerde
olumlu değişim yaşandığını söyledi.
Mısır’ın yarından (3 Ekim) itibaren Refah Sınır Kapısı’nı 5 günlüğüne kapalı tutacağı
bildirildi.
ABD’nin Kahire Maslahatgüzarı Thomas H. Goldberger tarafından yapılan
açıklamada Washington’un Mısır’a özellikle gençlikle ilgili projelerde kullanılmak
üzere 268 milyon dolarlık yardım yapacağı belirtildi.
Gazze Şeridi’ndeki İçişleri Bakanlığı, Mısır’ın, Gazze Şeridi’ne yardım malzemesi
getiren Ummanlı heyete yalnızca yarım saat kalmasına izin verdiğini bildirdi.
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3 Ekim
3 Temmuz 2013’teki askeri darbenin ardından başlatılan darbe karşıtlarının
yargılanmaları sürecinde verdiği idam cezaları ile dünya çapında tepki toplayan
Minya Mahkemesi hakimlerinden Said Yusuf’un görev yerinin değiştiği bildirildi.
Mısır’da 28 Eylül’den bu yana düzenlenen “terör operasyonları”nda 12 kişinin
hayatını kaybettiği, 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome, Hedasi Barajı’nın %40’ının inşaatının
tamamlandığını belirterek 2015’te barajın ilk etabının aktif hale geleceğini söyledi.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin farklı bölgelerinde darbe karşıtı protesto gösterileri
düzenlendi. Protestolara katılımın yoğun oluşu dikkat çekerken, gençlerin ve
kadınların da askeri darbe yönetimine tepkilerini göstermek üzere sokak
yürüyüşlerine katıldığı gözlemlendi.
Ekonomisi daralan ve sıcak para akışında sıkıntı yaşayan Mısır’da hükümet yabancı
petrol ve gaz şirketlerine olan borcunun bir kısmını ödedi. Hükümet tarafından
yapılan ödemenin ardından bu rakam 4,9 milyar dolara geriledi.
4 Ekim
Mısır’da Kurban Bayramı için camilere yakın meydanlarda kılınan bayram
namazlarının ardından darbe karşıtları gösteriler düzenledi.
Mısır’da bayram namazı hutbesi veren Eski Mısır Vakıflar Bakanı Ahmedi Ebunnur,
Cumhurbaşkanı Abdul Fettah El-Sisi’nin BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla
dünyanın sevgisini kazandığını öne sürdü.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Mısır Gazze’nin yeniden inşası için
yapılacak olan ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ve bazı ülkelerden
bakanların katılacağı konferansa Norveç’le birlikte yapacak. 12 Ekim’de Kahire’de
gerçekleşeceği duyurulan konferansa Filistin Başkanı Mahmud Abbas’da katılacak.
6 Nisan Hareketi’nin kurucularından tutuklu Mısırlı aktivist Ahmed Duma’nın sağlık
durumu 28 Ağustos’ta başladığı açlık grevi nedeniyle iyice kötüleşince greve son
verdi.
Kahire’nin Nasır City bölgesindeki Hafif Ceza Mahkemesi El-Ezher Üniversitesi
öğrencisi olan 7 öğrencinin dokuz aylık tutukluluğun ardından serbest bırakılmasına
karar verdi.
Mısırlı yazar Ala El-Asvani 30 Haziran gösterilerine verdiği desteği geri çekerek
“Mısır’daki tek devrim 25 Ocak 2011’de yaşanmıştı” dedi.
5 Ekim
Bağımsız insan hakları savunucusu düşünce kuruluşu Human Rights Monitor (İnsan
Hakları Monitörü) Mısır hapishanelerinde tutuklu bulunan çocuk mahkumların ciddi
insan hakkı ihlallerine maruz kaldığını bildirdi.
Mısır’ın İskenderiye şehrinde Müslüman Kardeşler ve Muhammed Mursi
destekçileri ile karşıtları arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya
dönüştü. Sayıları yüzlerle ifade edilen gruplar birbirlerine taş ve tehlikeli maddelerle
saldırdılar.
Son aylarda enerji temininde güçlükler yaşayan Mısır’da yönetim farklı tasarruf
yöntemleri izlemeye başladı. Bu çerçevede alınan son kararlardan biri de enerji
tasarruflu elektrik araçları tüketiminin teşvik edilmesi.
Mısır Uluslararası Ticaret ve Tedarik Bakanı Halid Hanefi, özellikle gıda maddelerinin
ülke çapında dağıtımının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla 3 uluslararası
lojistik merkezinin inşa edileceğini duyurdu.
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6 Ekim
Mısır’ın Sina Yarımadası’ndaki “Ensar Beyt el-Makdis” örgütü, İsrail dış istihbarat
teşkilatı İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü (MOSSAD) ile işbirliği yaptığını
öne sürdüğü 3 kişiyi infaz ettiğini açıkladı.
Mısır’ın Sina’daki topraklarını, İsrail’den almasının 41’inci yıl dönümü nedeniyle
başkent Kahire’de kutlamalar yapıldı. Kutlamalar sırasında “Rabia” işareti yapan bir
kişi gözaltına alındı. Darbe karşıtları, 6 Ekim’in geçen seneki yıl dönümünde
düzenlenen gösteriler sırasında hayatını kaybeden eylemcileri andı.
Uluslararası yatırımcıları Mısır’a çekmeyi hedefleyen Ekonomi Zirvesi 21 Şubat
2015’te ünlü tatil beldesi Şarm El-Şeyh’te yapılacağı belirtildi. Zirveye katılımını teyit
eden ilk uluslararası kurumlardan birisi Uluslararası Para Fonu (IMF) oldu.
Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome, Mısır ile Nil sularından yararlanılması
konusunda anlaşmaların yapılacağını belirtti.
7 Ekim
Mısır’da Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, Mısır
halkının, 25 Ocak 2011 devrimini geri kazanana dek mücadelesini sürdüreceğini
açıkladı.
Mısır’ın Giza kentindeki Faysal caddesinde toplanan darbe karşıtları, yürüyüş
düzenledi.
Mısır İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral El-Anani Hammude, bir süre önce
Libya’da kamyonlarıyla alıkonulan 160 şoför ve muavinin serbest bırakıldığını
belirtti.
Mısır’ın güvenlik güçlerinin Port Said şehrinde yaptığı operasyonda IŞİD hücresi
olduğu öne sürülen bir evin ortaya çıkarıldığı açıklandı. Operasyonda 8 IŞİD üyesinin
yakalandığı duyurulurken, hücre evinin Mısır ve civarındaki ülkelerden IŞİD’e üye
temin etmekle görevlendirildiği belirtildi.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı devam ettiği
sırada Mısır yönetimi, metinlerde yer alan ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ibaresinin
çıkarılmasını istedi. Buna karşılık Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Yaşar Halit
Çevik’in, “Türkiye ile sorunu olan ülkeler bunu Türkiye ile çözsün. Kıbrıslı Türklerin
haklarına saldırı kabul edilemez“ çıkışı yaptığı kaydedildi.

Mısır Bülteni (MB) Türkiye kamuoyunu Mısır’daki siyasi, toplumsal, kültürel ve
ekonomik gelişmeler başta olmak üzere birçok alanda bilgilendirmek amacıyla
kurulmuş bağımsız bir haber platformudur. MB’nin öncelikli amacı okuyuculara
Mısır’daki gelişmeleri objektif bir biçimde aktararak ülke hakkında doğru bilgiye
sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, ideolojik ve siyasi pozisyonlardan bağımsız
olarak Türkçe konuşan kamuoyunun Mısır’daki güncel gelişmelere dair
farkındalığının artırılması da hedeflenmektedir. Yerel haber ajanslarından, bölge
uzmanlarından ve araştırmacılardan derlenen haber ve analizler MB’nin temel
kaynaklarını oluşturmaktadır.
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