
Bülten
Bugün 20 Ocak 2021. Kısa Dalga güzel günler diler. Ocak ayının kasveti 
sürüyor. Yine de Batı’da yılın en iç karartıcı günü olarak kabul edilen Mavi 
Pazartesi’nin (Blue Monday) üzerinden iki gün geçti. Artık kasvetin 
dağılması zamanı. O halde Kısa Dalga Bülten’e buyurun…

EDİTÖR: ÖZGE MUMCU AYBARS

Neler Oluyor?

·Hrant Dink, 14. yılda anıldı: Buradasın Ahparig

 Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden tam 14 yıl geçti. Yedisi 
tutuklu, 13'ü firari 76 kamu güvenlik görevlisinin yargılandığı dava 14 yıldır sonuçlanmadı. Dink, bu yıl 
pandemi nedeniyle online anıldı. Dink ailesi ve sevenleri de Sebat Apartmanı'nın önüne karanfil bıraktı. 
Burada konuşan eşi Rakel Dink, “Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler! Çözemediler, çünkü maksat 
çözmek değil. Hrant’ı FETÖ öldürdü demek, 'ben yapmadım elim yaptı' demektir. Hrant’ı Erkenekon 
öldürmüş demek, 'ben yapmadım ayağım yaptı' demektir” dedi. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak 
Demirtaş da online anmada yaptığı konuşmada "Adaleti, avuçlarımızdan kayıp giden barışı arıyoruz” dedi.

·“Reformlar” yoldaymış

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomide ve 
hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir'' dedi.

·Davutoğlu: Bahçeli "Serok Ahmet" diyerek bölücülük yapıyor

 MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'Serok Ahmet' diyerek kendince hakaret etmeye çalıştığını belirten 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu "Bahçeli Kürtçe’ye hakaret ediyor. Bana hakaret etmek için 
Kürtçe’yi kendince kullanıyor. Bu Türkiye'de gerçek anlamda bölücülüktür. Bugün maalesef İçişleri Bakanı 
da iktidar da Bahçeli'nin onayı olmadan, Bahçeli ne düşünüyor diye düşünmeden adım atamıyorlar" dedi.

·Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan savcıya tehdit

 Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, 
sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit etti.

·Meclis Başkanı Şentop’tan ‘taraflı cumhurbaşkanı’ itirafı

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘Sözde cumhurbaşkanı’ ifadeleriyle başlayan tartışma ardından 
AKP’li isimlerden Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığı yönünde açıklamalar geliyor. Son olarak Meclis 
Başkanı Mustafa Şentop, “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir” dedi.tuzak kuruluyor" dedi.

·Biden, Erdoğan'ın 10 Kasım tarihli tebrik mektubuna hâlâ dönmedi

 Dünya gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, ABD'nin yarın göreve başlayacak Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım'da kendisine gönderdiği tebrik 
mektubuna "hiçbir şekilde yanıt vermediğini" ifade etti.

·İçişleri Bakanı Soylu, saldırılara "tepkisel" demiş

 Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gelecek Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun saldırılarına ilişkin olarak 
'tepkisel' dediğini aktardı.  Soylu, “Türkiye Cumhuriyeti devleti kesinlikle uçan kuştan haberdar olmakta, 
herkesin içi rahat olsun” dedi.

·Başak Demirtaş euronews'e konuştu: 'AKP'li, MHP'li olmayan herkes maalesef terörist…'

·İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

IŞİD saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri belirtilen 16 kişi İstanbul’da gözaltına alındı.

·Sosyal Medya

 Facebook reklam yasağının başlamasından bir gün önce Türkiye’ye temsilci atamaya karar verdi. 
Türkiye'de temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e ise reklam yasağı getirildi.

·AİHM: Atilla Taş’ın hakları ihlal edildi

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Atilla Taş’ın yaptığı başvuruyla ilgili kararını açıkladı. AİHM, 
güvenlik ve özgürlük hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Ankara’nın Atilla Taş’a 15 bin 
450 euro ödemesine karar verdi.

·Türkiye'de silahlı şiddet artıyor

 Umut Vakfı’nın hazırladığı rapora göre, 2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682 silahlı şiddet olayında; 2 
bin 40 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi de yaralandı. Silahlı şiddet son beş yılda yüzde 69 arttı.

·Korsanlığı Avrupa’ya taşıdılar

 TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün önderliğinde korsan bir Avrupa Federasyonu kurulduğu 
ortaya çıktı. Avrupa Wushu Federasyonu bu ise bunun ardından Türkiye’nin üyeliğini feshetti.

GÜNDEM

DÜNYA

·ABD'de Yemin Töreni Öncesi "İç Tehdit" Kaygısı

 ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI) Joe Biden'ın 20 Ocak Çarşamba günü yapılacak yemin töreni 
öncesinde, güvenlik güçleri içinden düzenlenebilecek olası bir saldırıya karşı önlem almak amacıyla 
Ulusal Muhafız Birliği bünyesinde Washington'da görev yapacak 25 bin askeri güvenlik taramasından 
geçiriyor.

·Rusya’ya döner dönmez tutuklanan Navalny: “Sokağa Çıkın”

 Zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi görmesinin ardından Rusya’ya dönen Kremlin muhalifi Aleksei 
Navalny gözaltında iken yaptığı açıklamada, Ruslara protesto için sokaklara çıkmaları çağrısında 
bulundu.

Navalny kimdir? Rus avukat, aktivist ve siyasetçi olan Navalny, 2009 yılından itibaren Rusya'da ve Rus ve uluslararası 
medyada yolsuzluk ve Devlet Başkanı Vladimir Putin eleştirmeni olarak ünlendi. Navalny, The Wall Street Journal 
tarafından "Vladimir Putin'in en çok korktuğu adam" olarak tanımlandı.

·Macron, "Fransa İslamı" beyannamesinden memnun

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki Müslüman dernek federasyonlarının dün 
yayımladığı ilkeler beyannamesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Beyannamede ne vardı? Fransa'daki Müslüman dernek federasyonlarının Macron'un talep ettiği ilkeler konusundaki 
beyannamede, İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının reddedildiği belirtilerek, kadın-erkek eşitliğine 
inanıldığı kaydediliyor. Kadın sünneti, evlilik öncesi bekaret belgesi, zorla evlilik, ırkçılık ve antisemitizmin de reddedildiği ilan 
ediliyor.

·Ankara, AB ile "pozitif gündem" arayışında

 Ankara’nın Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimden sonra Avrupa Birliği'nden çıkan aşamalı yaptırım 
kararını "pozitif gündem"e çevirme kararı aldığı belirtiliyor. Bu kapsamda, 25 Ocak'ta Yunanistan'la 
İstanbul'da istikşafi görüşmeler başlayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 21 Ocak'ta Brüksel'de 
temaslarda bulunacak, AB'nin en üst yetkilileri de ay sonunda Ankara'nın konuğu olacak.

·Ankara Anlaşması: Türk vatandaşları hangi AB ülkelerinde, nasıl oturum izni alabiliyor?

 İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin tamamlanmasıyla Türk vatandaşları için şirket kurarak oturum 
izni alma imkânı ortadan kalktı. Fakat bazı AB ülkeleri Türk vatandaşlarına benzer şekilde oturma veya 
çalışma izni vermeye devam ediyor.

COVID - 19

·Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki
personelin aşılanmasına başlandı.

·Mart’tan sonra yeni normal hazırlığı:

 Kulislere göre, mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e 
çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

·Adaletin bu mu dünya? Fakir ülkeye 25 doz aşı!

 DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, refah düzeyi yüksek en az 49 ülkenin şu ana dek 
toplam 39 milyon doz aşıya sahip olurken, gelir düzeyi en düşük ülkeye ulaşan doz sayısının sadece 25 
olduğunu söyledi. Tedros, "Açıkça söylemeliyim: Dünya feci bir ahlaki iflasın eşiğinde" dedi.

·AB Komisyonu 'Aşı pasaportu' önerisine sıcak bakmıyor

 Avrupa Birliği Komisyonu, koronavirüs aşısı olmayanların kişilerin haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle 
"aşı pasaportuna" sıcak bakmıyor.

·Bağımsız pandemi panelinden Çin ve DSÖ'ye eleştiri: Geç kaldınız

 Uluslararası uzmanlardan oluşan bağımsız bir panelin hazırladığı koronavirüs raporunda Çin ve Dünya 
Sağlık Örgütü eleştirildi. Raporda Çinli yetkililerin virüsün ilk görüldüğü Ocak 2020'de yeterince güçlü 
önlemler uygulamadığı, DSÖ'nü de acil durum ilan etmekte geç kaldığı belirtildi.

·Araştırma: Türkiye'de 2017'de 20 bin ölüm önlenebilirdi

 DSÖ ve Avrupa'dan uzmanlar, Türkiye'de 2017'de kabul edilen Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok 
Paydaşlı Eylem Planı'nı inceledi. Buna göre, planın hedeflerine ulaşmış olması halinde sadece 2017'de 20 
bin 281 ölümün önlenmiş olabileceği sonucuna varıldı.

·Koronavirüse 167 can daha verildi.

 19 Ocak günü,  vaka sayısı 6818, hasta sayısı 761, iyileşen sayısı 7218 olarak açıklandı. Ağır hasta 
sayısı 2162 oldu.

EMEK

·Cargill işçileri 1000 günden uzun süredir neden eylem yapıyor, şirket suçlamalar için ne diyor?

 Sekiz “Cargill Türkiye” işçisi 2018 yılında sendikal faaliyetleri işlerine son verildiği gerekçesiyle 1000 
günü aşkın süredir işe iade mücadelesi yürütüyor. Şirket, mahkemece hükmedilen tüm tazminatların 
ödendiğini ve sorunların hukuken çözüldüğünü belirtiyor. İşçiler ise "bir daha hak aradıklarında işten 
kovulmamak için" Cargill'de yeniden işbaşı yapma mücadelesini sürdürmekte kararlı olduklarını söylüyor.

·Bakanlık, 7 ünlü market zincirini denetledi: İşçilerin 23,5 milyon liralık alacağı verilmemiş!

 Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, 7 ünlü marketler zincirinde yaptığı denetimlerde işçilerin iş 
sözleşmeleri ve mevzuattan kaynaklanan 23 milyon 545 bin 20 lira 13 kuruş alacağının ödenmediğini 
tespit etti.

EKONOMİ

·Konut fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı:

 Merkez Bankası’nın açıkladığı sayılara göre, bir önceki yılın aynı ayına göre, endeks değerleri İstanbul’da 
yüzde 27,8, Ankara’da 30,1 ve İzmir’de 29,9 yükseldi.

·Discovery, Blu TV’ye ortak oldu:

 İnternet üzerinden video yayıncılığı yapan BluTV, ABD’li medya şirketi Discovery ile ortaklık kuruyor. 
Doğan Ailesi’nin yatırımı olan BluTV’den yapılan açıklamaya göre Discovery şirketin yüzde 35 hissesini 
alacak. Stratejik ortaklık, BluTV platformunda Discovery içeriklerinin yayınlanmasını da kapsıyor.

SÖYLEŞİ

·Agenda Middle East'in ilk konuğu ABD’li düşünür-yazar Fareed Zakaria: “15 yıl sonrası daha iyi
olacak”

 “Evet, yıla biraz zorlu başladık ama ben bunu ilerisi için bir ‘hayra alamet’ olarak yorumluyorum. Şu an 
yaşanan iki önemli olaydan gidecek olursak... Öncelikle Amerikan demokrasisi kendini yeniden kanıtladı 
ve zafer kazandı. Şu an yaşanan olayların çok karmaşık göründüğünün farkındayım. Çok fazla kızgınlık ve 
gerilim var. Çok sayıda insan birbirine şiddetle karşı çıkıyor. Buradaki soru, “bu durumun eninde sonunda 
demokratik çerçevede çözülüp çözülemeyeceği” idi. Yanıtı da “evet”. Joe Biden göreve gelecek, başkanlığı 
devralacak ve bundan sonra ileriye bakacağız.

KISA DALGA’dan 

·Boğaziçililer neden sırtını dönüyor?

 Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler atanan rektör Melih Bulu’ya yönelik protestolarına 
devam ediyor.  Sosyoloji Bölümü, öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bülent Küçük’e rektörlüğe neden sırtlarını 
döndüklerini sorduk.
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