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8 Ekim
Mısır’da Kurban Bayramı boyunca kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı açıldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kahire’de gerçekleştirilecek
konferansta, Gazze’nin imarı için uluslararası desteğin sağlanmasının yanı sıra İsrail
ve Filistin arasında varılan ateşkes anlaşmasının esaslarının belirlenmesi ve
güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Libya’daki Temsilciler Meclisi Hükümeti Başbakanı Abdullah Es-Sini, ülkesinin,
Mısır’la sınır güvenliği alanında işbirliği içinde olduğunu bildirdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya’da istikrarın sağlanması için silahların toplanmasının
önemine vurgu yaparak, mezhepçilik ve kabilecilikten uzak ulusal Libya ordusunun
kurulmasına ve ülkedeki meşru yönetime destek verdiklerini ifade etti.
Mısır hükümeti ülkenin güney bölgesinde yer alan ve çoğunlukla Nubiyalıların
yaşadığı Nasır gölü çevresine dair yeni bir gelişme planı hazırlama kararı aldı. Buna
göre belirlenecek komite bu gelişme planına dair plan hazırlayacak ve işleyişi
kontrol edecek.
9 Ekim
Mısır'da başlayacak olan akademik yıl için yeni düzenlemeler getirildi. Geçen yıl
geniş çaplı protestolara sahne olan üniversitelerde, bu yıl sıkı güvenlik önlemleri
kapsamında okullardaki güvenliği güvenlik şirketleri sağlayacak ve üniversitelerin
çevresine polisler konuşlandırılacak.
Yeni akademik yılın birkaç gün sonra başlayacağı Mısır’da, devlet üniversitelerinde
okuyan öğrencileri birtakım yeni düzenleme ve kısıtlamalar bekliyor.
İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği son operasyonların ardından Mısır
yönetimi Katar’dan Gazze’ye gelecek olan inşaat malzemelerinin girişine izin
vermiyor.
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 12 Ekim’de Kahire’de Gazze’nin yeniden inşası için
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), Arap Ligi ve diğer yabancı liderlerin
katılımıyla yapılacak uluslararası konferansa katılacak.
Irak ve Suriye’deki IŞİD unsurlarına karşı başlatılan operasyonlara destek arayan
ABD’nin özel temsilcisi Emekli General John Allen, Mısır’da temaslarda bulunuyor.
Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Aldayri, Mısır temasları çerçevesinde mevkidaşı
Sameh Şükri ile bir araya geldi. Şükri, Libya halkının iradesini desteklediklerini, ülke
için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

www.misirbulteni.com



























10 Ekim
Mısır’da “Maspero Olayları” olarak bilinen Marinab Kilisesi’nin yıkılmasının protesto
edildiği gösterilerde, hayatını kaybedenlerin anılacağı törenler, polisin kurduğu
barikatlar nedeniyle iptal edildi.
Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi’nin, “Allahu Ekber,
Bayramımız Zafer” adı altında başlattığı gösterilere katılan Mısırlılar, Kahire, Giza,
Feyyum ve Beni Süveyf’teki yürüyüşlerde, tutukluların serbest bırakılmasını talep
etti.
Mısır ordusunun Gazze sınırında 11 tüneli yıktığı bildirildi. Ordunun 3 Ekim’den bu
yana Kuzey Sina, İsmailiyye, Port Said ve Dakahliye vilayetlerinde düzenlediği
operasyonlar ve çıkan çatışmalarda, “terörist” olarak nitelendirdiği 13 kişinin
öldüğünü, 36 kişinin gözaltına alındığı belirtti.
Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek İçin Ulusal İttifak Hareketi’nin “Öğrenciler
Devrimin Kahramanları” adıyla organize ettiği darbe karşıtı gösteriler birçok kentte
düzenlendi.
Mısır'ın Şarkiye bölgesindeki Belbeis ve Minya El-Kamh şehirlerinde bombalı saldırı
gerçekleştirildi.
Mısır’ın kuzey kesimlerindeki Menufiye bölgesinde yer alan Aşmon şehrinde iki grup
arasında yaşanan kavgaya müdahale eden polis, gerçek mermi kullanmış ve bir
sivilin ölümüne neden olmuştur.
Bir yıldan fazla bir süredir tutuklu olan ve 255 gün önce açlık grevine başlayan Mısır
ve Amerikan vatandaşı Muhammed Sultan’ın sağlık durumunun kötüye gittiği
belirtildi.
11 Ekim
Mısır’da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed
Mursi ve 14 sanığın yargılandığı, kamuoyunda “İttihadiyye Olayları” olarak bilinen
davanın duruşması başladı.
Kahire Ceza Mahkemesi, Polis Akademisi’nde görülen davada Biltaci, Faruk, Hicazi
ve Mansur’u 15’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, emekli hakim ve eski
milletvekili Mahmud el-Hudayri, eski Gençlik Bakanı Usame Yasin, eski milletvekilleri
Amr Zeki ve Muhsin Radi’nin 3’er yıl hapsine hükmetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov,
Kahire’de üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Bogdanov yaptığı açıklamada, IŞİD
terör örgütüyle ve Mısır’daki terör örgütleriyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Yeni akademik yıl, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Üniversite girişlerinde
öğrencilerin üzerlerinin aranması uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Alınan
güvenlik önlemlerine rağmen birçok protesto gösterisi düzenlendi.
Nil nehri üzerinde inşa edilen Hedasi Barajı nedeniyle Mısır’la gerginlik yaşayan
Etiyopya hükümeti, Tanzanya Bakanlar Kurulu’nun Nil sularının paylaşımını
düzenleyen Entebbe Anlaşması’nı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
12 Ekim
Darbeye Karşı Öğrenciler hareketi, akademik yılın 2. gününde üniversitelerde
“intifada” çağrısı yaptı.
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri, Gazze’nin yeniden imarı için yapılacak
konferansa katılmak için başkent Kahire’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
ile Gazze ve başta IŞİD olmak üzere terörle mücadele konularını görüştü.
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Gazze’nin yeniden imarı için düzenlenen konferansın açılışında konuşan Sisi “İsrail
yönetimi ve halkına sesleniyorum. Haklara vefada yavaş davranmadan, güven içinde
yaşayabilmemiz için çatışmayı sonlandırmanın vakti geldi.” dedi.
Mursi’nin yargılandığı “İttihadiye Olayları” olarak bilinen davanın duruşmasında
savcı, Mursi’yi “Mısırlı vatandaşların kanlarını önemsememekle” suçladı.
Mısır Merkez Bankası Başkanı Hişam Ramiz tarafından yapılan açıklamada, Mısır’ın
Körfez ülkesi Katar’dan geçmiş senelerde alınan borçlardan 500 milyon dolarlık
kısmının ödendiği belirtildi. Kalan borcun 2,5 milyar dolarlık kısmının da Kasım ayı
içerisinde ödeneceği belirtildi.
Mısır’da restorasyonu 16 yıl süren El-Muallaka Kilisesi resmi törenle ibadete açıldı.
Hac ibadetini ifa ederek ülkesine dönen 2 Mısırlının, ağır akut solunum yolu
yetersizliği sendromu (SARS) hastalığının türevi olan Corona Virüsü şüphesiyle
hastaneye sevk edildiği bildirildi.




















13 Ekim
Birçok kentteki üniversitede düzenlenen darbe karşıtı protesto gösterilerine polis
müdahale etti ve bazı öğrenciler gözaltına alındı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’nin yeniden imarı için Mısır’ın
Başkenti Kahire’de düzenlenen ve 5,4 milyar dolar yardım taahhüt edilen
konferansın Filistin ve Mısır için “büyük başarı” olduğunu söyledi
14 Ekim
Muhammed Mursi ve 35 kişinin, “casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davanın
görülmesine devam edildi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) faaliyetlerini
takipten sorumlu İç Güvenlik ve Şiddet Dairesi Başkanı Adil Azb tanıklık yaptı. Azb,
“Mursi’ye casusluk suçuna karşılık bir ödül verildi ve cumhurbaşkanı oldu.” dedi.
Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ithal demire antidamping vergisi olarak ton başına
40,6 dolar uygulama kararı aldı. Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Munir Fahri
Abdunnur uygulanacak antidamping vergisini, yerli üretimin korunması amacıyla
çıkardıklarını kaydetti.
Kahire Ceza Mahkemesi, 35 kişinin yargılandığı “İkinci Refah Katliamı” davasında,
Selefi eğilimli isimlerden Adil Habbara ile 6 kişinin dosyasında idam kararına ilişkin
görüş almak üzere müftüye sevk etti.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Murat
Akyüz, Türkiye’nin Mısır’a ihracatının uzun zamandır durağan olduğunu ancak Eylül
ayında %167 oranında arttığını dile getirdi. Ortadoğu ve komşu ülkelerle yaşanan
olumsuzlukların bir an önce son bulması temennisinde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye Apaci helikopterlerin
gelecek ay teslim edileceği sözü verdi.
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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