ORTADOĞU GÜNDEMİ
1 Eylül 2021

• Irak Türkmen Cephesi Ba¿kan£ Hasan Turan, 2005
seçimleri sonras£ Türkmen
partilerinin ilk defa tek listede seçime kaU£Md£¹£n£ ifade ederek yeni dönemde
bakan, bakan vekillikleri ve
ba¹£Ns£[ kurum ba¿kanM£¹£
gibi görevlere talip olacaklar£n£aç£klad£.

• Amerika BirMF¿Jk Devletleri
(ABD) Ba¿kan£ Joe Biden
ülkesinin Afganistan’dan
çekilmesi üzerine yapU£¹£
aç£klamada karar£n£n arkas£nda oldu¹unu söyledi.
• Suudi Arabistan’da okullarda cep telefonu kullan£lmas£ ve herhangi bir F¹JUJm
tesisinin fotP¹raG£n£n çekilmesi yasakland£.
• ºranÇ£n yeni Cumhurba¿kan£ ºCrahim Reisi, ülkesinin
kendi hükûmeti döneminde kPN¿ulara öncelik veren d£¿ politika izleyecF¹Jni
belirterek, “En aktif hükûmet diplomasisi kPN¿ular£N£[Ma yaQ£MNaM£d£r” dedi.
• $JSMF¿NJ¿ Milletler (BM)
Genel Sekreteri Guterres,
Afganistan’da EFSJOMF¿Fn
insani ve ekonomik krizle
temel hizmetlerin tamamen çökme riskinden
derin FOEJ¿F duyEV¹VOu
belirterek, “insani felaketin
kBQ£EB PMEV¹V” uyBS£T£O£
yapU£.
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2 Eylül 2021

• BM, Afganistan’daki H£Ea
stPLMBS£O£O bu ay sonu bitecF¹J ve H£EB yarE£NMBS£O£O kesintiye V¹rayabilecF¹Jkonusunda
uyarE£.

• Irak’a ihraç eUUJ¹J gaz mikUBS£O£ E²¿²ren ºran, bu durumun $B¹Eat ile yBQ£MBn
BOMB¿Naya uygun PMEV¹unu ve 6 ay kadar sürecF¹ini duyurdu.
• Katar &£¿J¿MFSJ BakBO£ Muhammed bin Abdurrahman el-Sani, Kabil HavaMJNBO£ÇO£O J¿Metilmesinde
PMBT£ teknik destek konusunda Türkiye ile görü¿U²LMFSJOJB£LMBE£.


3 Eylül 2021

4 Eylül 2021

• 1TNBOM£ yBEJHBS£ Hicaz
Demir Yolu’nun Ürdün
haUU£ 113 Z£l sonra bile hizmet vermeyi sürdürüyor.
Amman’da B£MNBT£ planlanan Demir Yolu Müzesi’nin JO¿BT£ ise 5º-AÇO£O giSJ¿JNMFSJZMFEevam
ediyor.

• Fas’ta 8 Eylül’de yBQ£MNBT£
planlanan genel ve yerel
seçimlere saZ£M£ günler
kala, iktidar ve muhalefet
partileri birbiriyle ittifak
kurmaya yBOB¿NBE£.
• Lübnan’dan bakanlar düzeyinde bir heyet, M£s£r’dan
gaz ve Ürdün’den elektrik
ak£N£ ithalaU£nda Suriye
topraklar£n£ kullanmak için
¾am’da $F¿ar Esad rejimiyle görü¿Uü.

5 Eylül 2021

• ABD &£¿J¿MFSJ BakBOM£¹£
Sözcüsü Ned Price, TalibanÇ£O kontrol eUUJ¹J Afganistan’da yeni kurulacak
hükûmetin ancak belli kriterleri kBS¿£MBE£LUBO sonra
UBO£OBCJMFcF¹JOJTöyledi.


• Tunus’ta ABD Kongresi
heyetinin ziyareti “iç J¿MFSine müdahale” PMEV¹V gerekçesiyle protesto edildi.

• Avrupa $JSMJ¹J (AB) &£¿ ºMJ¿kiler ve Güvenlik Politikas£
Yüksek Temsilcisi Josep
Borrell, TalibanÇ£ UBO£NayaDBLMBS£O£ ancak belli kriterler dâhilinde JMJ¿LJ kuracakMBS£O£Töyledi.


• ºran Cumhurba¿kan£ ºCrahim Reisi, haziranda ara verilen nükleer görü¿NFMFre
yeniden ba¿Mamaya ha[£r
olduklar£n£ ancak bask£ alU£nda müzakereyi kabul etmeyeceklerini söyledi.

6 Eylül 2021

8 Eylül 2021

10 Eylül 2021

• Bahreyn KrBM£ Hamad bin
ºsa el-Halife, Türkiye ile
JMJ¿LJMFSJO ileri düzeyde olEV¹VOVTöyledi.

• LibyaÇO£O devrik lideri MuL£ME£.
• NATO, daha önce Afganistan’da ittifak için BM£¿Bn
500 Afgan ile ailelerinin bu
ülkeden tahliye edildiklerini bildirdi.

7 Eylül 2021

• LübnanÇ£O kuzeyindeki f£S£OD£MBr, akaryBL£U krizi sebebiyle BSU£L G£S£OMBS£O ekmek
£karamayBDB¹£O£CJMEJrdi.

• Frans£[ çimento ¿Jrketi LafargeÇ£n, DEA¾ ile JMJ¿kisi
hakk£nda Frans£[ iç, d£¿ ve
askerî istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdJ¹J ve
JMJ¿kinin Fransa devletinin
bilgisi dâhilinde gerçekMF¿UJ¹J belgelerle ortaya
kondu.
• Türkiye ile M£s£r aras£nda
8 Z£l sonra s£cak rüzgarlar
esiyor. D£¿J¿MFri Bakan Yard£Nc£s£ Hamdi Sanad Loza
ba¿kanM£¹£ndaki M£s£r heyetiyle Ankara’da ikinci tur
görü¿NFMFri ba¿Mad£.
• Afganistan’da Taliban, Molla Muhammed Hasan ba¿kanM£¹£nda geçici hükûmetin kuruldu¹unu aç£klad£.

• Türkiye’nin terörden teNJ[MFEJ¹J F£rat KalkBO£ HarekâU£ bölgesinde yer alan
Bab ilçesindeki yerel meclis taraG£OEBO ilçede B£MBn
okuma yazma LVSTMBS£ZMB 2
ayda yBLMB¿£L 11 bin yeti¿kin okuryazar oldu.
• TalibanÇ£n ilan eUUJ¹J “geçici
hükûmet”te yer alanlar£n
tamaN£na yak£n£ PF¿Uunlardan ve Taliban mensuplar£ndan olu¿uyor. Pek çok
ismin ise BM yapU£r£NMar
listesinde bulunmas£ d£¿
dünyayla JMJ¿kilerde TalibanÇ£ zor bir s£navla kar¿£
kar¿£yaC£rakacak.


• Fas ºJ¿MFSJ BakBOM£¹£ 8
Eylül’de yBQ£MBO ve kaU£M£N
orBO£ %50,18 olan genel
seçimlerle ilgili kesin soOVMBS£ B£LMBE£ Mecliste
102 sandalye elde eden
Millî $B¹£NT£[MBr $JSMJ¹J
seçimlerin galibi oldu.
• Filistin yönetimi, ºsrail’in,
hapishanelerdeki Filistinli
tutuklulara yönelik CBTL£MBS£O£O devam etmesi durumunda tüm Filistin’de
tansiyonun yükselecF¹J
uyBS£T£OEBCVMVOEV


9 Eylül 2021

• Tunus ile Libya, iki ülke
arBT£OEBLJ kara ve hava
T£O£SMBS£O£O gelecek hafta B£MNBT£ ve VV¿MBS£O
yeniden CB¿MBNBT£ konuTVOEBBOMB¿Naya
varE£


• Ürdün’de Temyiz Mahkemesi, darbe HJSJ¿JNJ davaT£OEB eski Kraliyet Divan£
$B¿kBO£ Basim Avadallah
ve kraliyet ailesinden ¾FSJf
Hasan bin Zeyd IBLL£OEa
verilen 15 Z£MM£L hapis cezaT£O£POBE£.


• Lübnan’da hükûmet kurma görevini üstlenen Necip Mikati, %VNIVSCB¿kBO£ /J¿Fl Avn ile kabine
formülasyonu konusunda
V[MB¿U£

• TalibanÇ£O Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararas£
HavBMJNBO£ÇO£ kontrolüne
BMNBT£OEBO sonra ülkeler
Afganistan’a insani yarE£NMBS£O£T²rdürüyor.

• Fas’taki seçimlerde mecliste en yüksek sandalye
saZ£T£O£ elde eden Millî Ba¹£NT£[MBr $JSMJ¹J Partisi’nin
lideri ve TBS£N BakBO£ Aziz
#IOV¿ partisiyle vizyon
ve ilkelerde ¬SU²¿FO tüm
partilerle BM£¿Naya IB[£r
PMEV¹VOVTöyledi.


• Türkiye’nin BM Daimî Temsilcisi Feridun JOJSMJP¹Mu,
“Taliban ile kademeli anHBKNBO£O EP¹SV bir yakla¿£N PMEV¹VOB JOBO£yoruz.
Verdikleri sözleri yerine
getirip getirmeyeceklerini
görmek için onlarla ileti¿JN LVSNBN£[ gerek’’ dedi.
• Tunus’ta Nahda Hareketi,
fesheUUJ¹J Yürütme Kurulunu yeniden yBQ£MBOE£rE£
Yürütme Kurulu 40 üyeden 19 üyeye indirildi ve 5
CB¿kan yarE£ND£T£ görevlendirildi.
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11 Eylül 2021

13 Eylül 2021

• Associated Press Haber
#KBOT£ ABD’nin, Suudi Arabistan’daki HFMJ¿NJ¿ hava
savunma sistemlerini ve
Patriot bataryBMBS£O£ geri
çFLUJ¹JOJ bildirdi. ABD’nin
bu BE£N£ Husilerin Suudi
Arabistan’a yönelik füze
TBME£S£MBS£O£O devam eUUJ¹i
dönemde geldi.

• Taliban hükûmetinin “Genelkurmay Ba¿kan£” Kari
Fasihuddin, yak£n zamanda
Afganistan’da düzenli ordu
kuracaklar£n£söyledi.


• NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, Afganistan görevi ve geri çekilme
sürecine JMJ¿LJO “kapsaml£
birTPSV¿UVSNa”CB¿MaUU£.



•

• ºran, IrBLÇ£O Erbil kentine
CB¹M£ T£O£r bölgelerini hedef BME£ BME£S£O£O sabah
saatlerinde gerçFLMF¿UJ¹i
belirtildi. ºranÇ£O bir gün önce de Sidekan nahiyesini
JOTBOT£[ hava arBMBS£ ve
topçu atF¿JZMF vurEV¹u
CFMJSUJMNJ¿UJ.

• BirMF¿Jk Arap Emirlikleri’nde
(BAE) hükûmet, ekonomik
reform kapsaN£nda özel
sektöre “5 Z£l içinde çal£¿anlar£n£n en az %10’unun
ülke vatanda¿£ olmas£” ¿art£
getiren bir karar ald£.

12 Eylül 2021

15 Eylül 2021

ti ve benzin bulunmamas£
nedeniyle akaryak£U istasyonlar£n£n %90Ç£n£n kapal£
oldu¹u aç£kland£.

• Pakistan UluslararBT£ HavayPMMBS£ (PIA), TalibanÇ£O Afganistan’da kontrolü TB¹Mamas£O£O arE£OEBO bu ülkeye
ilk uluslararBT£ ticari VV¿u
gerçFLMF¿UJrdi.

• ºsrail Ba¿Cakan£ Naftali
Bennett, ba¹£Ns£[ Filistin
devletine kar¿£ oldu¹unu
ve Devlet Ba¿kan£ Mahmud Abbas ile de görü¿meyecF¹Jni söyledi.
• Suudi Arabistan, savunma
sistemlerini gFMJ¿UJrmek için
“SavunmaZ£ )FMJ¿UJrme Genel Kurulu” olu¿Uurulmas£
karar£ald£.

• Tunus’taki 5 siyasi parti,
anayasan£n ask£ya aM£nmas£
ça¹r£Mar£na kar¿£ olduklar£n£
duyurdu.

16 Eylül 2021

14 Eylül 2021

• Taliban geçici hükûmeti
B£LMBE£LUBO sonra ilk üst
düzey ziyareti Katar &£¿J¿leri BakBO£ yapU£.
• ºran ile Irak arBT£OEB vize
zPSVOMVMV¹VkBME£S£ME£.

• Irak $B¿CBkBO£ Mustafa
el-B[£NJ ºranÇ£O CB¿kenti
Tahran’a geldi.
• Hamas, ºsrail’in yB¿BE£¹£ iç
krizleri askerî U£SNBOE£SNa
ve Gazze ¾FSJEJÇOJ bombalayarak ihraç etmeye çaM£¿U£¹£O£CFMJSUUJ.
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• Fas’ta geçen hafta yap£lan seçimlere koalisyonun
büyük orta¹£ olarak giren
Adalet ve Kalk£nma Partisi’nin (PJD) sadece 13 sandalye elde ederek 8. s£raya
dü¿NFsi, partinin gelece¹JZMF ilgili tarU£¿Nalar£ beraberinde getirdi.

• Siyasi U£kan£kM£k ve ekonomik krizin ya¿and£¹£ Irak, 10
Ekim tarihinde yaQ£Macak
erken seçimlere ha[£rlan£yor.

• BAE, ülkenin elektrik ihtiyac£n£ kar¿£Mamak için in¿a
edilen 4 nükleer reaktörden ikincisinin de faaliyete
geçUJ¹Jni duyurdu.

• Avrupa Parlamentosu, Afganistan’da TalibanÇ£n kurdu¹u hükûmetin tan£nmamas£ ancak insani durumlar için operasyonel JMJ¿ki
kurulmas£n£ öngören karar
tasar£n£kabul
etti.


• Yunus Emre Enstitüsü
(YYE) ile Katar SilahM£ Kuvvetleri Dil Okulu aras£nda
Türkçe kursu F¹JUJNJ alan£nda J¿ birMJ¹J anla¿Nas£
imzaland£.

• Lübnan Hizbullah£Çn£n gemiyle Suriye’ye ula¿U£¹£n£
duyurdu¹u ºran akaryak£U£,
bugün sabah saatlerinden
itibaren kara yoluyla ülkeye ithal edildi.

17 Eylül 2021

• Tunus ile Libya arBT£OEB
iki aydan fazla bir süredir
koronavirüs sebebiyle kaQBM£ olan T£O£r kBQ£MBS£O£O
bugün yeniden B£MBDB¹£
duyuruldu.
• Lübnan’da Necib Mikati
CB¿CBkBOM£¹£OEB kurulan
yeni hükûmetin, mecliste
güven oZMBNBT£OB sunaDB¹£ eylem QMBO£O£ onayMBE£¹£EVZVSVMEV


20 Eylül 2021

• BM, Yemen ekonomisine acilen destek PMVONBT£ ça¹S£T£OEBCVMVOEV.


21 Eylül 2021

• Lübnan Enerji BakBOM£zam yBQ£ME£¹£O£ duyurdu.
Lübnan’da son 2 ayda
yBQ£MBO üçüncü zamla
4 kaUBSUU£


18 Eylül 2021
• Cezayir’de, eski Cumhurka hayaU£O£kaybetti.

• SudanÇ£n dP¹usundaki Port
Sudan kentinde hükûmet
kar¿£U£ protestocular, ba¿kente giden ana yol ile limanlar£ula¿£Na
kapaUU£.

• Yemen’de 2018 Z£M£OEa
ºran destekli Husilerin Siyasi Konsey $B¿kBO£ Salih
FTBNNBEÇ£ öldürmekle
suçlanan 9 LJ¿J IBLL£OEa
verilen idam ce[BT£O£O infB[FEJMEJ¹JEVZVSVMEV.


• Katar’dan H£EB maddesi
UB¿£yan BMU£OD£ VB¹£O AfganistanÇ£O CB¿kenti Kabil’FVMB¿U£¹£CFMJSUJMEJ.



• Sudan’da askerî darbe
HJSJ¿JNJ ordu ve emniyet
güçleri taraG£OEBO engellendi, darbeciler gö[BMU£OB
BM£OE£ ve TPSV¿UVSNB CB¿laU£ME£ $B¿CBkan Hamduk,
“Darbe HJSJ¿JNJ eski rejim
kBM£nU£MBS£ taraG£OEBO gerçFLMF¿UJSJMEJ” dedi.
• AB Konseyi, TalibanÇ£O yönetimi BME£¹£ Afganistan’da
asgari mevcudiyet bulundurmak istedJ¹JOJa£LMBE£.

• Eski /£T£r Savunma Bakan£
MarF¿Bl Muhammed Hüseyin Tantavi (85) CB¿kent
Kahire’de yB¿BN£O£ yitirdi.
• Libya’da Temsilciler Meclisi,
Ba¿CBkan Abdülhamit Dibeybe liderMJ¹Jndeki hükûmetten güvenoyunu geri
çekti.
• ºsrail yönetiminin J¿HBl alU£OEaki BaU£ ¾Fria’da 48 bin
dönüm Filistin toprB¹£na
“EP¹Bl sit alaO£” idEJBT£ZMa el
koyEV¹VEVZVruldu.


22 Eylül 2021

• Sudan Savunma Bakan£
Korgeneral Yasin ºCrahim,
darbe girJ¿JNJnin arkas£nda Tümgeneral Abdulbaki
Bekravi ile 22 subaZ£n yer
ald£¹£n£aç£klad£.

• Irak Ba¿Cakan£ Mustafa
el-Ka[£NJ 10 Ekim’de yap£lacak erken genel seçimlerde ¿aibeye ve oylar£n
çaM£nmas£na izin vermeyeceklerini belirtti.
• Lübnan’da ¬¹renciler iki y£M£n ard£ndan tekrar okullar£na döndü. Koronavirüs krizi
ve ülkedeki protestolar,
F¹JUJNJn devam etmesini
engelledi. Ülkedeki enerji
k£UM£¹£ nedeniyle ¬¹renciler
okula gidecek araç bulaN£yor.
• Libya Temsilciler Meclisinin
Millî Birlik Hükûmeti’nden
güvenoyunu geri çekme
karar£na Türkiye’den tepki
geldi. Libya’daki tüm taraflara ülkenin önceliklerine
odaklanma ça¹r£s£ yaQ£ld£.
• ABD’de, ºsrail’e yönelik askerî yarE£N fonunda 1 milyarEPMBSM£Lkesintiye
gidildi.



23 Eylül 2021
• BM 76. Genel Kurulunda
telekonferans arBD£M£¹£ZMa
bir kPOV¿NB yapan Suudi
Arabistan KrBM£ Selman bin
Abdülaziz, ülkesinin ºran ile
güven JO¿B etmek için yap£lan ilk H¬S²¿NFMFSJO somut
sonuçlar vermesini umdu¹VOVB£LMBE£.
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