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Bugün 21 Ocak 2021. Kısa Dalga Bülten güzel günler diler. Ocak soğuğunda
Dünya, ABD’de seçimle devrilen başkan Trump’ın gidişine kilitlendi.
Koltuğundan kalkmamak için epey direnen Trump giderken “Döneceğim”
dedi, koltuğa oturan Biden ise ABD’deki kutuplaşmayı bitirme sözü verdi.
Türkiye’de ise siyasetçi ve gazetecilere saldırılar gündemin ilk sırasında yer
almaya devam ediyor. Kısa Dalga Bülten’e buyrun.
EDİTÖR: ÖZGE MUMCU AYBARS

Neler Oluyor?
GÜNDEM
·İktidar, partilerin seçimlere girme yeterliliğini kazanmalarını zorlaştırmak istiyor
Cumhur İttifakının, anayasa referandumundan bu yana yapmayı planladığı “uyum yasaları”
konusundaki çalışmalarına hız verdiği ve Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapmayı planladığı
belirtildi.
·Kılıçdaroğlu: “Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nun
saldırıya uğraması ve MHP lideri Bahçeli'nin Karar gazetesi yazarlarını hedef göstermesine ilişkin olarak
"Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor, gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil" yorumunu
yaptı.
·Gelecek Partisi: Bahçeli toplumsal barışı tehdit ediyor
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son zamanlarda sıklıkla
asgari nezaket ve sorumluluk anlayışından uzak bir tutum içerisinde siyasi ve toplumsal barışı tehdit
etmektedir," açıklamasında bulundu.
·Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde kontrollü patlama
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatının bulunduğu bölgede iki
patlama meydana geldiğini belirterek "İnsanların evlerinin camları, kapıları, duvarları çatlamış, kırılmış
durumda" dedi. Mersin Valiliği ise patlamanın kontrollü gerçekleştiğini ve zararın tazmin edileceğini
açıkladı.
·Tam da yolsuzluğu bulmuşken
İstanbul Büyükşehir Belediyesi müfettişleri, belediye AKP yönetimindeyken bazı tanıdık isim ve
vakıflardan kullanılamaz durumda milyonlarca liralık taşınmaz alındığını ortaya çıkardı. Taşınmazların
neden alındığı incelenirken soruşturmaya İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri el koydu.
·Yeni partinin adı “Memleket”
Anadolu Ajansı, Muharrem İnce'nin "Bin Günde Memleket Hareketi"nin önümüzdeki aylarda "Memleket
Partisi" adı altında siyasi faaliyetlerine başlayacağını yazdı.
·Ayhen Bilgen’den yeni parti iması
Yeni bir ﬁkir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirten tutuklu eski Kars Belediye Başkanı HDP’li Ayhan Bilgen,
“Bunun yeni bir partiye dönüşme ihtimali imkanlarla ilgili” dedi. Bilgen’in çıkışlarını değerlendiren bazı
isimler “Eleştiriler yeni parti anlamına gelmez” derken, eski HDP’li vekil Altan Tan ise yeni parti duyumları
aldığını söyledi.
·Meclis’in gizemli yasası
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir türlü çıkarılmayan hayvan hakları ile yasanın
“Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağını” açıkladı.

DÜNYA
·Ve sonunda gitti
ABD, Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından tarihinin en tartışmalı ve gergin dönemlerinden birini
yaşadı. Bu dönem, Trump’un bugün Biden’ın yemin töreni öncesi Beyaz Saray’dan ayrılmasıyla bitti.
Başkanlık uçağı Air Force 1'la son kez seyahat eden Trump, Florida'daki kumsal evine gidecek. Uçuştan
önce hava üssünde taraftarlarına seslenen Trump, “Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri
döneceğiz. Yakında görüşeceğiz" dedi.
·Biden’dan birlik mesajı
Biden ve Kamala Harris’in yemin töreninde Lady Gaga, Amerikan milli marşını okudu, Jennifer Lopez
sahne aldı. Biden yemin töreninde yaptığı konuşmada “birlik” mesajı verdi ve “Yeni bir sayfa açalım ve
birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına
gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım” dedi.
·Giderayak arkadaşını affetti
Trump, görev süresinin dolmasına saatler kala aralarında eski baş stratejisti Steve Bannon'un da
olduğu 73 kişi için af kararları yayımladı. Aşırı sağcı ﬁkirleri ile öne çıkan Bannon, Trump'ın başkanlık
görevine ulaşmasının baş mimarı olarak biliniyor. Bannon, Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan
kampanyada sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yapmakla suçlanıyordu. Trump ayrıca ABD'deki
Venezuelalıların sınır dışı edilmesi işlemlerinin 18 aylığına askıya alınmasını sağladı.
·Yeni parti peşinde
Bu arada Trump'ın “Vatansever Parti” adıyla yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.
·Biden'dan 11 milyon yasadışı göçmene vatandaşlık şansı
Biden'ın ekibi ise göreve gelir gelmez hayata geçirecekleri 15 kararı açıkladı. Biden, ilk icraat olarak 11
milyon göçmene vatandaşlık verilmesinin önünü açacak bir adım atmayı planlıyor. Biden’ın, Trump’ın
göçmen karşıtı politikalarından tamamen farklı olan bu girişiminin 8 yıllık bir süreci içereceği belirtiliyor.
·Soğuk mesajlar…
Biden’ın dışişleri bakan adayı Blinken: “Sözde stratejik ortağımız Türkiye’nin Rusya ile aynı çizgide
olması kabul edilemez” dedi.
·ABD’den Çin'e "soykırım" suçlaması
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in Uygurlar ve ülke içindeki diğer Müslüman topluluklara yönelik
"soykırım uyguladığını" söyledi.
·İran’dan ABD’ye: “Geri dön”
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı 2015 nükleer anlaşmasına geri
dönmeye ve İran'a yönelik ağır yaptırımları kaldırmaya çağırdı.
·İtalya’da başbakana güven oyu
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan güven oylamasını az
bir farkla kazandı. Conte böylece koalisyonun küçük ortağının hükümetten ayrılmasına rağmen görevinde
kalabilecek.
·İsrail tankları Hamas mevzilerini vurdu
İsrail tankları Gazze'deki Hamas mevzilerini bombaladı. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada
operasyonun Gazze'den yapılan bir roket atışına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
·Sudan'da şiddet:
Sudan'ın Batı ve Güney Darfur eyaletlerinde Arap ve Afrikalı etnik gruplar arasında yaşanan şiddet
olayları sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

COVID - 19
·Devlet büyüklerinin canı kıymetli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘devlet büyükleri’ne tanıdığı ayrıcalık kapsamında TBMM Başkanı
Mustafa Şentop da koronavirüs aşısı yaptırdı. Şentop, bugüne kadar 142 milletvekilinde Covid-19 tespit
edildiğini açıkladı.
·Corona mutasyonu 60 ülkede görüldü
Dünya Sağlık Örgütü, ilk örneklerine İngiltere'de rastlanan korona virüsünün mutasyon geçirmiş
türünün 60 ülkeye yayıldığını açıkladı. Güney Afrika varyantının ise toplam 23 ülke ve bölgede tespit
edildiği kaydedildi.

EĞİTİM
·Uzaktan eğitim, bazı çocuklara daha da uzak
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimle gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk
dönemi Cuma günü sona eriyor. Ancak uzaktan eğitim için devreye sokulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
sistemine erişimi olmayan öğrenciler, bu dönemin zaten kendileri için hiç başlamamış olduğunu söylüyor.
Tokat’ın Zile İlçesine bağlı Ali Hoca ve Karşıpınar köylerinde bulunan 33 öğrenci, köylerinde internet
olmadığı için her gün traktörle çıktıkları dağda çadır kurup EBA’ya bağlanıyor.
·Okullar kimin için açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat’ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimde olası iki senaryo üzerinde
yoğunlaştı. 8’inci ve 12’nci sınıflara öncelik verilmesi görüşünün ağır bastığı, “30 Nisan 2020 itibarıyla hiç
okula gidemeyen kademelere öncelik verilsin” ﬁkrinin de tartışıldığı öğrenildi.
·Uzaktan eğitimli kuşak
Dünya genelinde pandemi nedeniyle yüz-yüze eğitimin durdurulmasının, tüm seviyelerde 1 milyar 500
milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattığı belirtildi.

TEYİT KÖŞESİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’nın ekmekten Covid-19 geçebileceğini söylediği iddiası yanlış. Kara,
virüsün gıdayla bulaşmadığını, eline öksüren, hapşıran pozitif birinin değdiği noktayı bir başkası hemen
dokunur ve elini el, göz, burnuna götürürse bulaş riski olabileceğini söylüyor.
Nusret'in Türkiye'de aşı olduğu iddiası yanlış. Nusret’in paylaşımlarından aşıyı Dubai’de yaptırdığı
görülüyor.

EVRİM AĞACI
Dinozorlar hani hayvanlar aleminin neresinde yer alır? Hangi faktörlere göre sınıflandırılıyorlar? Okuyun.

KISA DALGA’dan
Kısa Dalga haber sitesi “İyi gazetecilik için” sloganıyla yayında. Araştırma dosyaları, özel haberler ve
söyleşilerle öne çıkan podcast platformlarından biri olan Kısa Dalga, yenilenerek Kısa Dalga Medya adını
aldı ve haber sitesi olarak yayın hayatına başladı.
·Hayvan hakları yasası neden çıkmıyor?
Hayvanlar şiddete, işkenceye uğramaya devam ediyor ancak failler cezalandırılamıyor, en iyi ihtimalle
para cezasına çarptırılıyor. Yıllardır beklenen Hayvan Hakları Yasası değişikliği ise bir türlü Meclis’e
gelmiyor, gelemiyor. Beril Eski araştırdı.
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