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ORTADOĞU GÜNDEMİ

• Her yıl milyonlarca Şii
Müslüman’ın ziyaret ettiği
Necef ve Kerbela’da Kovid-19
salgını nedeniyle dini turizmin
büyük bir darbe aldığı
kaydedildi. Turizm sektöründe
çalışan dört binden fazla
kişinin işini kaybettiği
öğrenilirken, dini turizminin
koronavirüs dışında ülkedeki
hükümet karşıtı gösterilerden
de direkt olarak etkilendiği
belirtildi. 

5 Mart 2020

• Katar'da Kovid-19 nedeniyle
toplu taşıma hizmetleri geçici
olarak durduruldu.

• Cezayir ile Fas arasında uçak
seferlerinin salgın nedeniyle
geçici süreyle askıya alındığı
açıklandı.

• Irak Sağlık Bakanlığı, ülke içi
seyahatlerin belirli durumlar
haricinde yasaklandığını
açıkladı.

13 Mart 2020

• Suudi Arabistan'da aralarında
yargı, ordu ve emniyet
mensuplarının da yer aldığı
çoğu kamu çalışanı 298 kişi
yeni bir "yolsuzlukla mücadele
operasyonu" kapsamında
gözaltına alındı.

• Irak Cumhurbaşkanı Berhem
Salih, hükümeti kurma
görevini eski Necef Valisi
Adnan ez-Zurfi'ye verdi.

• ABD, Irak'ın batısındaki el-Kaim
askeri üssünü boşaltarak üssü
Irak güvenlik güçlerine
devretti.

• Cezayir'de tüm ilk ve orta
dereceli okullar ile
üniversitelerin koronavirüs
sebebiyle kapatılmasına karar
verildi.

12 Mart 2020

• İsrail Başbakanı Netanyahu'nun
üç ayrı yolsuzluk dosyası
nedeniyle hakkında açılan
davanın ilk duruşması
koronavirüs nedeniyle ertlendi.

15 Mart 2020
16 Mart 2020 17 Mart 2020

• Suudi Arabistan'da salgın
nedeniyle uluslararası yolcu
uçak seferleri askıya alındı.

• Koronavirüs nedeniyle Irak'ta
6 bin kişinin bulunduğu
cezaevinde, mahkumların
aileleriyle telefon üzerinden
iletişim kurması kararı alındı

14 Mart 2020

• Lübnan Başbakanı Hassan
Diyab, ülkenin, tarihinde ilk kez
temerrüde düşeceğini
belirterek, "Kamu borcu 90
milyar doları aştı. Lübnan,
dünyanın en borçlu ülkesi olma
yolunda" dedi.

• Suudi Arabistan'da Veliaht
Prens Muhammed bin
Salman'a ''darbe girişiminde''
bulunulduğu iddiaları üzerine,
en az 20 prensin daha
tutuklandığı öne sürüldü.

8 Mart 2019
• Katar'da, koronavirüs nedeniyle

ikinci bir duyuruya kadar
eğitime ara verildi.

• Suudi Arabistan'da tutuklu
bulunan Filistinli ve Ürdünlü
Hamas Hareketi üyelerinin
yargılanmasına başlandığı
belirtildi.

9 Mart 2019

KISA KISA
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• Irak'ta Şii 5 siyasi blok, yeni
hükümetin kurulma görevinin
eski Necef Valisi Adnan ez-
Zurfi'ye verilmesini kabul
etmediklerini açıkladı.

• Yemen'de Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) destekli silahlı
gruplar, Yemen hükümet
güçlerinin kontrolündeki
Sokotra adasındaki limana
baskın düzenledi.

• Terör örgütü PKK/YPG, Afrin
şehir merkezine 5 füzeyle
saldırı düzenledi. 3 sivil hayatını
kaybetti, 9 sivil yaralandı.

18 Mart 2020

• İsrailli insan hakları kuruluşu
B'Tselem, koronavirüsün
Gazze'de yayılmasının abluka
nedeniyle bir felakete yol
açacağı uyarısını yaptı.

• Mısır'da salgının yayılmasını
engellemek için ülke
genelinde 19.00-06.00
saatlerini kapsayan kısmi
sokağa çıkma yasağı
uygulanacağı ilan edildi.

24 Mart 2020

• İran'da koronavirüs salgını
nedeniyle şehirlerarası seyahat
yasaklandı.

26 Mart 2020

• Suudi Arabistan yönetimi, petrol
fiyatlarının düşmesi nedeniyle
2020 bütçesinde 50 milyar
riyallik (13,3 milyar dolar)
küçülme kararı aldı.

19 Mart 2020

• Beşar Esad rejimi, Suriye'de
ilk coronavirüs Kovid-19
vakasını açıkladı.

22 Mart 2020

• Irak Türkmen Cephesi Başkanı
Salihi, salgın nedeniyle
gerçekleşmeyen Altunköprü
Katliamı’nın 29. yılında anma
törenlerinin ilerleyen günlerde
yapılacağını bildirdi.

• UMH’ne bağlı Öfke Volkanı
Operasyon Basın Merkezi
tarafından yapılan açıklamaya
göre, BAE’den kalkan mühimmat
yüklü Ilyushin Il-76 tipi Rus
yapımı kargo uçakları Libya'nın
doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdi.

28 Mart 2020

• Libya'da UMH’ye bağlı askeri
birlikler, Halife Hafter'in önde
gelen komutanlarından
Tümgeneral Salim Diyak'ı
etkisiz hale getirdi.

• Mısır'da yeni tip koronavirüs
salgını nedeniyle 10 vilayete
bağlı bazı kent ve köylerin
karantinaya alındığı duyuruldu.

29 Mart 2020

• Libya'da istikrarın
sağlanmasının önüne geçen
ve saldırılarını sürdüren Halife
Hafter'e yönelik Ulusal
Mutabakat Hükümeti
tarafından (UMH) büyük bir
operasyon başlatıldı. Öfke
Volkanı Harekâtı Sözcülüğü,
operasyona “Barış Fırtınası” adı
verildiğini açıkladı.

• Etiyopya’nın ABD ve Dünya
Bankası’nın arabulucuğunda
başlatılan görüşmelerin son
oturumuna katılmaması ve iki
ülkenin birbirine yönelik
tehditleri, konuyu yeniden
bölge gündemine taşıdı.

25 Mart 2020

• Cezayir'de son bir yıla
damgasını vuran, ülke
siyasetinde köklü değişimlere
yol açan kitlesel protestolar,
koronavirüs salgını
endişesiyle yasaklandı.

23 Mart 2020
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• Yemen'de hükümet güçleri,
Husilerin kalesi olarak bilinen
Sada ilinde yeni bölgeleri ele
geçirdi. 

1 Nisan 2020

• Esed rejiminin saldırılarında
yerinden edilmiş yaklaşık 73 bin
sivil, 6 Mart'ta yürürlüğe giren
ateşkesten sonra evlerine
döndü.

6 Nisan 2020

• Irak'ın Selahaddin vilayetine
bağlı Tuzhurmatu ilçesinin
kuzey batısında terör örgütü
IŞİD tarafından düzenlenen
saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 5
kişinin yaralandığı belirtildi.

• Kanada, Suudi Arabistan’a
uyguladığı silah satışı yasağını
kaldırdığı açıklandı.

10 Nisan 2020

• Irak'ta Adnan Zurfi'nin görevi
iade etmesi üzerine
Cumhurbaşkanı Berhem Salih
bu görevi, Şii grupların önerdiği
ve diğer siyasi grupların da
destek verdiği Mustafa
Kazimi'ye verdi.

9 Nisan 2020

• Irak'ın Kerkük kentinde yeni
tip koronavirüs önlemleri
çerçevesinde uygulanan
sokağa çıkma yasağı 19
Nisan'a uzatıldı.

11 Nisan 2020

• Yemen hükümetine bağlı askeri
birlikler, ülkenin kuzeyindeki
Cevf vilayetinde Husilerin
elinde bulunan Lebenat askeri
kampının büyük kısmında
yeniden kontrolü sağladı.

• Ürdün, Katar tarafından hibe
edilen 44 askeri personel
taşıyıcıdan 8'ini teslim aldı.

• Libya UMH, Mısır'dan ülkenin
doğusundaki Halife Hafter'e
bağlı militanlara askeri
malzeme taşıyan bir geminin
Tobruk Limanı'na ulaştığını
duyurdu.

8 Nisan 2020

• Filistin hükümeti yayılan
koronavirüs salgını nedeniyle
işgal altındaki Batı Şeria'daki el-
Halil kentine bağlı Halhul ve
Nablus kentinin
güneydoğusundaki Kasra
beldelerini karantina altına aldı.

• ABD, Irak’ın Enbar vilayetindeki
Takaddum Hava Üssü'nü
içindeki 3,5 milyon dolarlık
askeri ekipmanla Irak ordusuna
devredeceklerini açıkladı.

4 Nisan 2020

• Mısır hükümetinin, yurt dışından
getirilen vatandaşların 14 gün
zorunlu karantinaya alınması ve
bu sürecin masrafının
vatandaşlara ait olması
yönündeki kararı halkta öfkeye
neden oldu.

2 Nisan 2020
• Irak yönetimi, Reuters Haber

Ajansı’nın ülkedeki faaliyetini 3
aylığına durdurma kararı aldı.
Kararın gerekçesinin ise ajansın
yaptığı ülkede binlerce kişinin
koronavirüse yakalandığı
haberini yayınlaması olduğu
açıklandı.

• Libya'da “Barış Fırtınası"
operasyonu kapsamında, Hafter
güçlerine ait 3 savaş uçağı ile
çok sayıda tank, top, zırhlı araç
ve ağır silahın imha edildiği
belirtildi.

3 Nisan 2020

KISA KISA
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• UMH’ askeri birlikleri, Trablus'un
batısında yer alan Sabrata ve
Surman’da kontrolü sağladı.

• BM Genel Sekreter
sözcülerinden Farhan Haq
tarafından Suriye'de 25 kişide
virüse rastlanıldığı, 5 kişinin
iyileştiği, 2 kişinin yaşamını
yitirdiği bilgileri aktarıldı. 

• İsrail’de koronavirüs salgını
nedeniyle yaşanan ekonomik
problemler sonucu 950 bine
yakın kişi işinden ayrılması ile
birlikte işsizlik yüzde 26'ya çıktı.

13 Nisan 2020

• İsrail Cumhurbaşkanı Reuven
Rivlin, Mavi-Beyaz İttifakı lideri
Benny Gantz'ın koalisyon
hükumetini kurmak için 2 hafta
ek süre talebini reddetti.

• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkan Yardımcısı Cafer
Şeyh Mustafa, IŞİD’in Irak
merkezi hükümeti ve Peşmerge
güçleri arasındaki bölgelerde
çok güçlendiği uyarısında
bulundu.

12 Nisan 2020

• Mısır'ın başkenti Kahire'de
saldırı hazırlığı yapan terör
hücresine baskın
düzenlenmesinin ardından
çıkan çatışmada 7'si terörist 1'i
subay 8 kişi öldü, 3 kişi
yaralandı.

• İran'ın İsfahan kentinde, sosyal
medyada koronavirüs salgını
hakkında asılsız ve provokatif
paylaşım yaptıkları öne sürülen
23 kişi gözaltına alındı.

15 Nisan 2020

• Hakkında yolsuzluk davası
açılması nedeniyle
Netanyahu'nun tekrar başbakan
olmasını istemeyen muhalifler,
başkent Tel Aviv'deki Rabin
Meydanı'nda gösteri düzenledi.

19 Nisan 2020

• Irak Türkmen Cephesi (ITC)
Başkanı Erşat Salihi,
Türkmenlerin yer almadığı bir
Irak hükümetinin eksik olacağını
vurguladı.

23 Nisan 2020

• Tunus Cumhurbaşkanı Kays
Said, UMH Başbakanı Fayiz es-
Serrac ile görüşmesinde
Tunus'un Libya meselesine
ilişkin olarak "yasal
meşruiyetten" yana olduğunu
ve aksi yöndeki hiçbir beyanın
gerçeği yansıtmadığını dile
getirdi.

16 Nisan 2020

• Yemen'deki İran destekli Husiler,
dün başkent Sana'da
alıkoydukları eski Kültür Bakanı
Halid er-Ruveyşan'ı serbest
bıraktı.

• İsrail Başbakanı Netanyahu ile
Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz,
koalisyon hükümetini kurma
konusunda mutabakata vardı.

20 Nisan 2020

• Irak'ın Kerkük kentinde, ABD
öncülüğündeki koalisyon
gücünün hava desteğiyle terör
örgütü IŞİD’e yönelik
düzenlenen operasyonda bir
Irak askeri ve IŞİD mensubu 23
kişinin öldüğü belirtildi.

• Suudi Arabistan tarafından
Yemen'in doğusunda, Umman
sınırında yer alan el-Mehra iline
askeri takviye gönderildi.

14 Nisan 2020

• Suudi Arabistan'ın milli petrol
şirketi Saudi Aramco, mayıs ayı
itibarıyla müşterilerine günlük 8,5
milyon varil ham petrol arz
edeceğini duyurdu.

• IKBY Başbakanı Mesrur Barzani,
Kovid-19 ile mücadele
kapsamında, Erbil ve
Süleymaniye vilayetleri
arasındaki Zini Verte bölgesine
bir Peşmerge birliği
konuşlandırması KDP ve KYB
arasında sert tartışmalara yol açtı.

17 Nisan 2020


