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çekişme olduğu bilinen iki bakanın, Süleyman Soylu ve Abdulhamit 
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sayılarda iyileşme gözlemlenirken, yarattığı ekonomik ve sosyal 
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Bülten’e buyurun.

Editör: Özge Mumcu Aybars

Neler Oluyor?

·Soylu ve Gül tartıştı, son noktayı Ayşe öğretmen koydu

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede tedavi gören annesine twitter üzerinden hakaret eden kişi 
serbest bırakılınca, gece yarısı “Ne yapmalıyım, bakan olsam ne yazar" paylaşımı yaptı. Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, sabah saatlerinde katıldığı bir toplanda  "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her 
gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir" diye konuştu.

Tartışmaya sosyal medya hesabından katılan öğretmen Ayşe Çelik ise “Peki ben neden 'Çocuklar ölmesin' 
dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile iki defa cezaevine girdim?” dedi.

Ayşe Çelik, 2016 yılında Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için önce ceza almış, 
ancak Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında beraat etmişti.

·Erdoğan Milli Görüş turunda

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur ittifakına Saadet Partisi’ni katmak için yaptığı Milli 
Görüş turuna devam ediyor. Erdoğan bu kez hareketin önemli isimlerinden Nedim Urhan'ı ziyaret etti.

·HDP’den Bilgen’e: “Payanda olma”

 HDP sözcüsü Saruhan Oluç, 'yeni parti sinyali' veren eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen içir 
“Temennimiz odur ki Bilgen'in ifade ettiği fikirler bu iktidara payanda olmasın ve iktidar tarafından 
kullanılmasın” dedi.

·AKP'den Suriyeli oyları için hamle

 Yeni ittifaklar arayışı içinde olan AKP, bu kez de Suriyelilerin oyları için harekete geçti. AKP Maltepe ilçe 
yönetimine Suriyeli Muaz Barudi alındı.
  
·Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu'nun sloganını kullandı

 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Neşet Ertaş’ın türküsüne eşlik ettiği bir videoyu 
"Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
 
·Belediyelerin vergi gelirlerine ilave kesinti

 Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirleri üzerinde 
ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

·AYM’den ikinci Berberoğlu kararı

 Anayasa Mahkemesi, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmadığı 
gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

·İşkence ve kötü muamele

 CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı rapora göre '2002-2020 yılları arasında en az 
27 bin 493 kişi işkence ve kötü muameleye uğradı.

·Cezaevleri yapımına 2.2 milyar

 Geçen yıl 6 yeni cezaevinin inşasına başlayan hükümet, bu yıl iki yeni cezaevi daha yapacak. 2021 yılı 
yatırım programında yapımı devam eden cezaevlerine 2.2 milyar lira ödenek verildiği belirtildi.

·Saray’dan habere barikat

 Free Web Turkey’in raporuna göre Kasım 2019- Ekim 2020 arasında engellenen haberlerin yüzde 42’si 
doğrudan Erdoğan ile ailesi, partinin belediye başkanları veya yöneticileriyle ilgili.

·“Siyasi mahpusları serbest bırakın”

 Avrupa Parlamentosu Türkiye Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky, “Türkiye’yi Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin kararlarına da uyarak Demirtaş ve Kavala’yı, aynı zamanda Cihan Erdal da dâhil 
olmak üzere tüm diğer siyasi tutukluları serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi.

·Musa Anter davasında zamanaşımı tehlikesi

 'Musa Anter ve JİTEM Ana Davası'nın duruşmasında Anter Ailesi'nin avukatı Selim Okçuoğlu 
zamanaşımı uyarısı yaptı. Okçuoğlu “Adalet Bakanlığı mahkeme ile işbirliği yapmamaktadır” dedi.

GÜNDEM

EKONOMİ

·Tüketici güven endeksi

 TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 artarak 83.3 değerine yükseldi.
 
·59 milyon kişi borçla yaşıyor

 DİSK Genel-İş’in hazırladığı rapora göre Türkiye’de 59 milyon kişi borçla yaşıyor. Raporda, “83 milyon 
154 bin 997 kişilik ülke nüfusunun yalnızca yüzde 28,9’unun borcu bulunmazken, yüzde 71,1’i yani 59 
milyon 123 bin 203 kişi borçlu yaşamaktadır. Bu borçlanma konut ve konut masrafları dışında kalan 
borçlanmadır” denildi.

·Merkez Bankası faizi

 Faizin yüzde 17'de sabit tutulduğu Merkez Bankası PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, 
enflasyon vurgusu dikkat çekti. Açıklamada, "Uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve 
enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz 
etkilemeye devam etmektedir” denildi.
 
·Pandemide tazminatsız işten çıkarmalar arttı

 İşten çıkarmalar pandemide yasaklandı. Ancak "ahlaka aykırı davranış" gerekçesiyle tazminatsız işten 
çıkarılanların sayısı artıyor. Yerli şirketlerin başvurduğu bu yönteme yabancı şirketler de katıldı.

DÜNYA

·Erdoğan’dan Macron’a mektup: “Sevgili Emmanuel...”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce, "Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" şeklinde tepki 
gösterdiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı mektubun bir kısmı dış basına sızdı. 
Erdoğan, gönderdiği mektupta Macron’a, “Sevgili Emmanuel...” şeklinde hitap ettiği öne sürüldü.

·Biden’ın ilk icraatları

 Kararnameler arasında Meksika sınırına duvar inşasından vazgeçilmesi, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü 
üyeliğini sürdürmesi ve BM İklim Sözleşmesi'ne geri dönmesi de de var.

·Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkileri

 ABD Başkanı Joe Biden'ın resmen göreve başlamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri de yeni bir döneme girdi. 
Eski Başkan Donald Trump döneminde Pastör Brunson olayı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırıma maruz 
kalan Türkiye, Biden yönetimiyle daha kurumsal ve öngörülebilir bir ilişki kurmak istiyor.

·Çin’den Trump ekibine yaptırım hamlesi

 Joe Biden'ın ABD başkanlığını devralmasından sadece bir kaç dakika sonra Çin Dışişleri Bakanlığı, 
aralarında bugün görevi sona eren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da yer aldığı, Trump 
Yönetimi'nde bulunmuş 28 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu.

·Macron Cezayir’den af ve özür dilemiyor

 Fransız Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin sömürge geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini, ancak bir özür 
ya da af dilemenin söz konusu olmayacağını söyledi.

·Yunanistan’ın 12 mil kararı

 Yunanistan parlamentosu, ülkenin batısında kalan İyonya denizindeki kara sularının 6 milden 12 mile 
uzatılması ile ilgili yasa tasarısını çoğunluk oyuyla kabul ederek, yasa haline getirdi.

·BM: Kıbrıs'ta zaman aleyhimize işliyor

 BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta "geri dönüşü imkansız olabilecek" değişimler yaşandığını 
belirterek bir an önce görüşmelere yeniden başlanması çağrısı yaptı.

ÇEVRE

·Akkuyu: Planlı patlama buysa plansızı nasıl olurdu?

 İnşaatı halen süren Akkuyu Nükleer Santrali’nde bir patlama yaşandı. Evlerin zarar gördüğü ve iki 
kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yetkililer ‘planlıydı’ diyor. Vatandaşlar ve uzmanlar soruyor: "Ya plansız 
olsaydı?"

COVID – 19

·Genç doktor koronavirüsten hayatını kaybetti

 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 28 yaşındaki doktor İlker Tosun, Covid-19 
nedeniyle hayatını kaybetti.

·Covid aşısı

 Türkiye'de 20 Ocak itibarıyla, 1 milyon fazla kişiye birinci doz aşı yapıldı. Birinci aşamanın üçüncü 
adımına, 21 Ocak itibarıyla geçilmiş durumda. Bu kapsamda huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilerin yanı 
sıra, 85 yaş üstü bireylere de Covid-19 aşısı uygulanacak.

·AB’de mutasyona uğramış virüs alarmı

 AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bu akşam mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili 
alınacak önlemleri görüşecek. Liderler yeni varyantın bulaşma hızını kesmek için ortak strateji belirlemek 
istiyor.

·Uzmanı uyardı: 'Kargo paketini alır almaz çöpe atın'

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kargo alımlarında 
kuryelerin mutlaka maske ile karşılanması gerektiğini söyledi. Savaşçı, "Eğer imza atılması isteniliyorsa, 
kullanılan kalem gibi araçlara dikkat edilmesi gerekir ve el yıkanmalıdır. Kargo paketini de alır almaz çöpe 
atıp, içerisindeki ürünü alıp, daha sonra elimizi yıkayıp kullanabiliriz herhangi bir mahsuru olmaz" dedi.

EĞİTİM

·MEB, Danıştay kararını tanımıyor!

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vakıf ve derneklerle imzalanan protokollerin eğitimde niteliğin 
artırılmasına katkı sunduğunu savundu. Selçuk, Danıştay kararı ile yürürlüğü kısmen durdurulan TÜGVA 
protokolünün ise “Öğrencilere milli, ahlaki ve insani değerlerin kazandırılması amacıyla yarışmalar 
planlanması” hedefiyle imzalandığını söyledi.

TEYİT KÖŞESİ

·Kehanet değil ama…

 İlluminati isimli 1982 tarihli kart oyununun 11 Eylül gibi gelecekte yaşanacak olayları önceden bildiği 
iddiası yanlış. Kartların komplo teorilerinden esinlenilerek bu teorilerle dalga geçmek için yaratıldığı 
sonucuna ulaşan Teyit.org’un tespiti de çarpıcı: Yaşanılan olayların kartlardan esinlenilmiş olması daha 
muhtemel. Bin Ladin'de ele geçirilen belgeler arasında kartların geleceği tahmin ettiğine dair bir makale 
bulunmuştu.

·“İdam edilen Uygurların videosu”!

 Twitter’da Doğu Türkistan isimli hesap tarafından paylaşılan videonun, Çin tarafından siyasi sebeplerle 
idam edilen Uygurları gösterdiği iddiası yanlış. Doğu Türkistan isimli hesabın 11 Ocak 2021 tarihinde 
paylaştığı video 15 sene önce kaydedilmiş. Videodaki kişiler Uygur değil, idam cezasına mahkum edilmiş 
ve 2005 yılında infaz edilen Çinliler.

EVRİM AĞACI

Uranyum nedir? Özellikleri nelerdir ve nerelerde kullanılır?

KISA DALGA’dan

·Kandıralı’nın ardından: Neş’eyi nerede kaybettik?

 Bugünün Türkiye’sini tanımlayan kelimelerin başında -zıt şeylermiş gibi görünse de- “istikrar” ile 
belirsizlik kelimeleri geliyor ve elbette neş’e, artık bir semt adı bile değil. Özgün Çağlar, arşivlerden yola 
çıkarak klarnet virtüözü Mustafa Kandıralı’nın yolculuğunu anlatıyor.

Bu e-postayı Kısa Dalga tarafından hazırlanan Kısa Dalga Bülten’e kayıt olduğunuz için aldınız. Bu bülteni 
tarayıcınızda okuyabilirsiniz. Yayıncıya geri bildirim verebilirsiniz. 
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