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SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 146,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,40 liradan, 963 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 980 liradan, 133,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,50 liradan, 941
liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 961 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satılıyor.
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Eskiden bir evet - hayır oyunu
vardı.Yıllarca Orhan Boran, Erkan Yolaç
başarıyla sundular o oyunu.
Oyun her ne sorulursa sorulsun
evet–hayır dememe üzerine kuruluydu.
Ancak yöneten ustalar öyle sorular soruyordu ki çoğu zaman yarışan kişinin ağzından
evet ya da hayır çıkıveriyordu.
Arada bir oyuna gelmeyenler, irade
sahipleri hiç evet ya da hayır demeden ne
sorulduysa ona yanıt veriyordu. Bir süre
sonra oyunu yöneten pes ediyor ve sizi
kutluyordu.
Yarışmacılar oyuna mehter marşıyla
geliyor, İzmir marşıyla yerine dönüyorlardı.
Nisan ayında Anayasa değişikliğinde kullanılacak evet hayır oyları nedense bu eski
oyunu anımsattı bana.
Ancak bu kez yapılacak halkoylaması bir
oyun değil, ülkenin rejimini, parlamenter
düzenini kökünden değiştirip tek adam
yönetimini getirecek bir oylama olacak.
***
Bir yanda başta AKP iktidarı olmak
üzere, MHP yöneticileri, kimi iktidara sırtını
dayamış ünlü kişiler, Anayasa değişiklerinde

Evet diyenler güçlü
Türkiye, istikrar için evet

denmesini istiyor.
Hayır diyenler de demokratik hukuk devletinin büyük yara alacağını, demokrasinin
temeli olan güçler ayrımının yok edilip yetkilerin tek kişide toplanacağını, bu değişikliğin
diktatörlüğe yol açacağını söylüyorlar.
***
Bu arada önemli sorunlar var.
Her şeyden önce ülke OHAL uygulamasında, olağanüstü bir dönemden geçiliyor.
15 Temmuz 2016’da kanlı FETÖ darbesiyle karşı karşıya gelmişiz.
Dışta ve içte terörle savaşıyoruz.
Gazeteciler, aydınlar, politikacılar hapiste. Düşünce özgürlüğü sınırlı.
Uluslararası kuruluşlar ülkemizin kredi
notunu düşürmüş, yatırımın riskli olduğu
ülkeler sınıfına sokmuş.
Dolar, avro fırlamış.
Pahalılık, işsizlik almış başını gidiyor.
Sözün kısası, sıkıntılı, sorunlu bir
dönemde halkoylaması yapılacak.
***
Halkoylamasında birçok maddenin tek

bir soru gibi sorulması başka bir
yanlış.
On sekiz maddenin içinde neler var, neler…
Yargı, yasama ve yürütmenin düzenlenmesi
Denetlemenin zayıflaması…
Gelmiş geçmiş hiçbir kişide olmayan yetkilerin bir kişiye verilmesi…
Bütün bunlar oyundaki gibi tek bir evetle
hayırla yanıtlanamaz ki…
Sınava giren bir öğrenci, bir genç 18
soruya tek bir sözcükle yanıt verebilir mi?
Bu nasıl olanaksızsa halkın da yargıda,
yasamada, yürütmede, seçim
yasasında, milletvekili sayısında,
denetlemede, hükümet kurmada büyük
değişiklikler öneren bir paket de tek soruda yanıtlanamaz.
Halka önce başkanlık sistemi mi, parlamenter düzeni mi istersin diye sorulmalıydı.
***
En büyük sorun da, neyin ne olduğunu
anlamadan, anlatamadan bir oldubittiyle bu
halkoylamasının yapılması olacak.
Neyin eveti neyin hayırı?
Bütün bunlar kabul edilemez şeyler.
Onun için tarihte birçok kez görüldüğü
gibi sıkıştığında büyük işler başaran halkımız, dileriz bu gidişe hayır diyecektir.
Bu kez rehberimiz bilim, akıl ve padişahlığı yıkıp, halk egemenliğine dayanan laik
Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk’ün sözleri ve yaptıkları olsun.
Haydi hayırlısı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana’da "Demokrasi için Hayır" konulu konferans verdi

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”
“HER CANI İSTEDİĞİNDE SİYASET KURUMU VE
SİYASETÇİ ANAYASA DEĞİŞTİREMEZ" CHP Genel Başkan
Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Adana İl Başkanlığı’nca
Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Demokrasi için Hayır" konulu konferansta, "Anayasalar
o memleket içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden
belgelerdir. Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu
ve siyasetçi anayasa değiştiremez" dedi.
(HİCABİ TEMEL) Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Tezcan, Anayasa değişikliğinin bu haliyle
demokrasiyi güçlendirmeyeceğini belirterek,
"Yapmak istedikleri şey, bugünkünden daha
kötü bir düzen getirmek. Sandıktan hayır
çıkınca Türkiye demokrasiyle ilgili bundan
sonraki hedeflerinden vazgeçecek mi? Hayır.
Tam tersine o zaman daha güçlü bir
demokrasi kurmak için yolumuza devam edeceğiz. İnşallah milletin oylarıyla, referandumdan sonraki seçimde Cumhuriyet Halk
Partisi'ni iktidar yapacağız. O iktidarda
Türkiye'nin önünü açacağız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Tezcan, CH Adana İl Başkanlığı’nca Seyhan
Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde
düzenlenen "Demokrasi için Hayır" konulu
konferansta, "Anayasalar o memleket
içerisinde insanların, huzur içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Bunun için, her
canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi
anayasa değiştiremez" dedi.
Türkiye'nin daha birçok önemli sorunu
olduğunu, her gün, şehitlerin toprağa verildiğini kaydederek, “Yüreğimiz kan ağlıyor.
Türkiye ekonomik krizin eğişinde, işsizlik
kapıda. Türkiye tarihinin en büyük işsizlik

DEMOKRASİ KURMAK İÇİN YOLUMUZA
DEVAM EDECEĞİZ: Tezcan,”Sandıktan hayır
çıkınca Türkiye demokrasiyle ilgili bundan sonraki hedeflerinden vazgeçecek mi? Hayır. Tam
tersine o zaman daha güçlü bir demokrasi kurmak için yolumuza devam edeceğiz. Milletin
oylarıyla, referandumdan sonraki seçimde
Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. O
iktidarda Türkiye'nin önünü açacağız" dedi.

dönemini yaşıyor. Esnaf iflas etmekle karşı
karşıya, kriz gelmiş dayanmış" dedi.
Tezcan, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkeler anayasalarını değiştirirler,
anayasalarda zaman zaman değişiklik yapma
ihtiyacı olur ama bu ne zaman yapılır?
Gerçekten o ülkenin temel problemlerini çözmenin önünde anayasa ciddi bir engel oluşturmuştur, doğru anayasa yapılır, değiştirilir.
Siyasetçi her canı istediğinde anayasa
değiştiremez. Anayasalar bir memleketin, en
büyük uzlaşmasını sağlayacak metinlerdir.
Azami uzlaşma diyoruz. Neden, çünkü
sıradan kanunlar değil. Anayasalar, bir memleketin, ülkenin, halkın nasıl beraber yaşayacağını tarif eden belgelerdir. Anayasalar o
memleket içerisinde insanların, huzur
içerisinde, birbirleriyle dayanışma içerisinde
nasıl yaşayacağını tarif eden belgelerdir.
Bunun için, her canı istediğinde siyaset kurumu ve siyasetçi anayasa değiştiremez. Bir
anayasa değişikliği teklifini Meclise getiriler,
şimdi Meclisten geçti, referanduma gidecek
ve millet karar verecek."
CHP'Lİ KADIGİL'İN GÖZALTINA ALINMASI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan,
"Parti meclisi üyemiz Sera Kadıgil'in 7 yıl
öncesinde attığı tweetler parçalanarak, montajlanarak linç kampanyası başlatıldı” dedi.

Tezcan, CHP Parti Meclisi Üyesi Sera
Kadıgil'in sosyal medyada ezana ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla
gözaltına alınmasına ilişkin, “Parti meclisi
üyemizin 7 yıl öncesinde attığı tweetler
parçalanarak, montajlanarak linç kampanyası
başlatıldı” dedi.
Anayasa referandumu süreciyle ilgili konferans vermek için Adana'ya gelen CHP
Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Kadıgil'in
gözaltına alınmasıyla ilgili havalimanında
basın açıklaması yaptı.
Gözaltı işlemini siyasi rehin alma kampanyası olarak nitelendiren Tezcan şunları söyledi:
“7 yıl öncesinde attığı tweetler aranıp
bulunduktan sonra parçalanarak, montajlanarak, anlamları değiştirilerek servis edilmeye
başlandı ve üzerinde bir linç kampanyası
başlatıldı. Bunlardan dolayı hiçbir kaygımız
korkumuz yok. Bir avukatın İstanbul Çağlayan
Adliyesi'nde ifadesinin rahatça alınabilmesi
mümkünken adliyeden alınıp Vatan
Emniyeti'ne ısrarla götürülmesi çok açık bir
şekilde 'hayır kampanyası' yürütecekleri
korkutmaya yönelik bir adımdır. Hükümet
çevresine sesleniyorum. Hukuk içerisinde
kalın ve bu kampanyada yargıyı iktidarın
sopası haline getirmeyin.”

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.

TÜRKİYE´NİN NÜFUSU 80 MİLYONA YAKLAŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı
´Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Sonuçları´nı açıkladı. Buna göre; Türkiye´de
ikamet eden nüfus 2016 yılında, bir önceki yıla
göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus
40 milyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus
39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre
toplam nüfusun yüzde 50,2´sini erkekler,
yüzde 49,8´ini ise kadınlar oluşturdu.
Yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında 13,4
iken, 2016 yılında 13,5 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2015 yılında
yüzde 92,1 iken, bu oran 2016 yılında yüzde
92,3´e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.
Türkiye nüfusunun yüzde 18,5´inin ikamet
ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi ile en
çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5
milyon 346 bin 518 kişi ile Ankara, 4 milyon
223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 milyon 901 bin 396
kişi ile Bursa ve 2 milyon 328 bin 555 kişi ile
Antalya takip etti. Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile

en az nüfusa sahip olan il oldu.
Ülkemizde 2015 yılında 31 olan ortanca
yaş, 2016 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,8
iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti. Ortanca
yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile
Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne
oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise
sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20,5 ile
Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu.

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan
(çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak
yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu
olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki
nüfusun oranı ise yüzde 23,7´ye gerilerken, 65
ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde
8,3´e yükseldi.
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ´bir
kilometrekareye düşen kişi sayısı´, Türkiye
genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104
kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin
849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek
olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 507 kişi ile
Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile
Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az
olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan
Konya´nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük
yüzölçümüne sahip Yalova´nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.(İHA)
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İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise
4,0540 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0520
liradan alınan euro ise 4,0540 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar
3,8090, liradan, euro ise 4,0560 liradan satılmıştı.

NEDİMİŞTİK?

SAĞDUYU
Ahmet DOKUZOĞLU
Yeşilçam filmlerinin meşhur olduğu dönemlerde, bir toplum
mühendisliği yapılırdı. Bir tarafta halktan kopmuş zenginler dünyası, diğer tarafta halk dediğimiz; mahallenin gariban, yoksul
ama birbirini seven, birbirleriyle iç içe yaşayan, elindeki bir dilim
ekmeği birlikte paylaşan, insan yığınları.
Zenginlerin tek düşüncesi olurdu; Mahalle sakinlerinin evlerini
ucuz fiyata alıp, lüks konutlar yapmak, bunu yaparken de; para
gücünü kullanarak devletin imkânlarını yanlarına çekmek.
Sıkıştığı yerde onları halkın üzerine sevk etmek. O güç sayesinde başarı kazanıp, çok zengin olmak.
Bu hikâyelerde bir dram yaşanırdı. Ya zengin şahsın kızı, bir
yiğide gönül verir, ya da oğlu halk içinde bir kızı sever, babasına
karşı gelirdi. Bu arada bir jön çıkar, mahalleliyi arkasına alır,
onları kapitalist sistemin yıkıcı gücüne karşı korur, halk da ona
destek verir, onu başlarına taç yapardı. Bazen o yıkıcı güç, kapitalizmin temsilcisi, halkın gücü karşısında eğilir, onlardan biri
olmak için her şeyini feda ederdi.
Bizim yaşımızdaki insanlar o filmlerle büyüdü. O filmlerin
etkisinde kalarak, içlerinde sağduyu dediğimiz düşünceyi
korumaya çalıştı.
Ama olmadı.
O iyi niyetli; sağduyu düşüncemiz, gerçekteki yaşamımıza hiç
uymadı. Çok haksızlıklar yaşadık. Yaşadığımız haksızlıklara
sahip çıkacak ne bir halk yığını bulabildik, ne de yakışıklı bir jön.
Kendi mücadelemizi kendi ailemize bile anlatamadık. Ama içimizdeki o güzelim düşünceler, hiçbir zaman bizi terk etmedi. Her
zaman kafamızın bir köşesinde bulunmaya devam etti.
Geriye dönüp baktığımızda,dünya görüşümüzün hiçbir şeye
yaramadığını öğrendik. O halk yığınının hiç olmadığını, olanlarında Kapitalist sistem içinde vurguncuların, soyguncuların, hazine avcılarının ve din tüccarlarının egemenliğine girdiklerini, oranın bir parçasıymış gibi yaşadıklarını gördük. Bu yaşamın, içimizdeki iyi niyetli, sağduyularımızla barışık olmadıklarını keşfettik. Ne kadar yenmek için mücadele etsek de beceremedik.
Dünya eskisi gibi değil.
Şimdi yüzlerce televizyonlar var. Yüzlerce televizyonlarda, yüzlerce diziler var. O halk yığınları şimdi bu dizileri seyrediyor. Bende
onlardan birisiyim ve her akşam bir dizi seyretme alışkanlığındayım.
Çünkü yapılacak başka bir iş yok. Kitap okumuyoruz(Ben
hariç), sohbet edemiyoruz, kahvelerde okey oynama devrimiz
bitmiş. Eski siyasi kalıntımızın peşinden koşarken, halkla iç içe
olmayı unutmuşuz. Bir araya gelince çeşitleniyoruz. Her şahsın
kendi görüşü doğru. Piyasada yüz görüş varsa, yüzü de ayrı ayrı
doğrular. Çok korkunç bir dünya.
Dizilerde öyle enteresan şeyler oluyor ki, akıl fikir işi değil.
İnsan, olaylara isyan ediyor. Bir taraftan da aynı olayların dedikodusu etrafta yayılıyor. Birçok insan; olmayan olayları, olmuş
gibi kabulleniyor. Ve kendi kendilerine;
“Burası Türkiye.”diyor.”Her şey olabilir.”
Bütün bunlar toplum mühendislerinin işimidir?
Eğer onların işiyse ne yapmak istiyorlar? Ülkenin en güvenilir
kurumlarını yıpratmakla ellerine ne geçecek?
Bazı örnekler vermek istiyorum. Her insanın başına gelebilecek örnekler.
Mesela;
Kadının biri geldi, yanında bir çocuk var.
“ Bu çocuk filancadan.”dedi.
Filanca dediği insan bizden biri. Ya da zengin bir iş adamı.
Ya da bir siyasetçi. Bilim adamı. Yani ünlü biri. Bu durumda o
şahıs ne yapar?
Elbette DNA testine tabi tutturur çocuğu. DNA testini kim
yapar? Ülkenin saygın bir kurumu olan; yani olması gereken,
ADLİ TIP yapar.
Buraya kadar yapılacakta bir sorun yok. ADLİ TIP yanlış
karar verebilir mi?
Vermemesi gerekiyor.
Verirse güvenirliliği biter. Onun güvenirliliğinin bitmesi demek,
toplum için bir felaket demektir. Çürümüşlük demektir.
Adaletsizlik demektir.
Başka bir örnek.
Ağasınız. Paşasınız. Bakan veya güçlü bir milletvekilisiniz.
Ya da ünlü veya ünsüz bir kabadayısınız. Başınıza bir iş geldi.
Hapse mahkûm oldunuz.
Bunlar herkesin başına gelebilir.
Siz hapisten istediğiniz zaman dışarı çıkabilir, istediğiniz
zaman dışarıdakilere emir verebilir misiniz? Hatta adam ayarlayıp dışarıda ahkâm kesebilir misiniz? Olabilir mi bütün bunlar?
Olmaması gerekiyor. Olursa toplumun felaketi olur. Her şey
o güçlerin esiri olur. Buna hiçbir toplum dayanamaz.
Dahası var?
Bir bakan, Bir Savcı, Bir hâkim, Bir General, Bir başbakan,
Hatta bir Cumhurbaşkanı gizli örgütlerle karanlık iş çeviremez.
Üç kuruşluk menfaati için küçülemez. Onlar bu memleketin en
saygın örnek insanlarıdır. Öyle olmaları toplum barışımız için
zaruridir.
Küçülürse ülke için bir felaket olur. İnsanların güvenebileceği
hiçbir kurum ve şahıs kalmaz. Mafya türer. Eşkıya türer. Adaletin
yerini onlar alır. Onların elinde olan bir toplum yok olur. Olmaya
mahkûmdur.
Yukarıda anlatılanların hepsi, seyrettiğimiz dizilerde mevcut.
Böyle dizilerde verilen örnekler toplumun bilinçaltına yerleşir ve
gerçekmiş gibi algılanmaya başlar. İşte o zaman insanın insana
güveni kalmaz. Adalet kaybolur ve ahlaki çöküş başlar. Bu tip
hataların derhal durdurulması gerekiyor. Ülkenin geleceğini inşa
etmek, ahlak düzeninden geçer. Ahlaktan yoksun bir toplum’un
geleceği yoktur. İtibarı olmaz.
Bu ülkeyi şekillendirmeye çalışan, Âlimlerin, Memurların,
Siyasetçilerin ve en önemlisi Eğitimcilerin ve Toplum mühendislerinin bu konuları görmesi şarttır. Yoksa öğündüğümüz birçok
değerlerimizi heba etmiş oluruz. O zaman yazık olur kafamızdaki
sağduyumuza.
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