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Halil Uygun ROTTERDAM

Almanya merkezli İslam ve
göçmen karşıtı PEGİDA
hareketi, bu defa Hollan-

da'nın Groningen kentinde göste-
ri düzenledi. PEGİDA’nın İslam ve
göçmen düşmanı olduğunu vur-
gulayan sol gruplar da karşı gös-
teri gerçekleştirdi. İslam karşıtı
sloganların yazılı olduğu pan-
kartlar taşıyan PEGİDA taraftarla-
rı, yaptıkları konuşmalarda sığın-

macıların ülkeye girmesine izin
verilmemesini istedi. Göstericiler,
sığınmacıların kaldıkları barın-
ma merkezlerinin kapatılması
yönünde sloganlar attı. İslam'a
yönelik hakaretlerde de bulunan
PEGİDA taraftarları burka ve
peçe takarak, Müslümanlara ha-
karet etti. PEGİDA taraftarları ve
PEGİDA karşıtları arasında çıkan
ufak tefek tartışmaların büyüme-
sine emniyet güçleri engel oldu.

A
vrupa’da 27 Mart’ta başlayan ve 14
gün devam eden, 16 Nisan’da yapıla-
cak anayasa değişikliği halk oylama-
sına yönelik Türk seçmenlerin oy kul-
lanma işlemi sona erdi.  Avrupa gene-

linde 31 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon
Türk seçmen için 82 temsilcilikte kurulan san-
dıklarda, 14 gün süren anayasa değişikliği için
halk oylama süreci geçen pazar günü saat
21.00’de tamamlandı.  Yüksek Seçim Kuru-
lu’ndan (YSK) alınan verilere göre, oy kullanma
sürecinin sonlanmasına bir gün kala, 1 milyon
136 bin 921 yurt dışı seçmen sandık başına git-
ti. Son gün oy kullanacak seçmenlerle beraber
yurt dışında bu rakamın toplamda 1,5 milyona
ulaştığı tahmin ediliyor. 

T

Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya,
Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde
halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Av-
rupa genelinde katılımın, 2015 yılında yapılan
TBMM 26. dönem milletvekili seçimlerine
oranla yüzde 20’ye yakın artması öngörülü-
yor. Türkiye'nin Rotterdam Başkonsoloslu-
ğu’ndan alınan bilgilere göre, 252 bine yakın
Türk seçmenin bulunduğu Hollanda'da,118 bi-
nin üzerinde seçmen sandığa gitti. Belçika’da
da 1 Kasım seçimlerine oranla halk oylaması-
na katılım fazla oldu. Kayıtlı 133 bin seçmenin
olduğu ülkede toplamda 81 bin 540 oy kulla-
nıldı. Seçmenin yüzde 60’ının sandığa gittiği
Belçika'da, bu oran 1 Kasım seçimlerinde 56
bin 113 oyla yüzde 42’ydi. 

EN AZ YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

Siyasi parti temsilcileri, vatandaşların de-
mokratik tercihlerini göstermek için giderek
daha fazla oranda oy kullanmalarını mem-
nuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yaklaşık
38 bin Türk seçmenin kayıtlı olduğu İsveç'te
ise 2 gün boyunca başkent Stockholm'de bu-
lunan Kista Fuarı'na kurulan 16 sandıkta 10
bin 52 seçmen oy kullandı. Orta ve batı Av-
rupa'da salı günü üç noktada toplanacak oy
torbalarının, Oy Torbaları Nakil Komisyonu
yetkilileri tarafından özel uçakla yurda taşı-
nacağı, ayrıca kuzey Avrupa ülkelerindeki
oy torbalarının da özel kuryeler ve yetkilile-
rin gözetiminde tarifeli uçaklarla Türkiye'ye
gönderileceği öğrenildi.

UÇAKLARLA GÖNDERİLECEK 

İSLAM’A KARŞI KİN KUSTULAR 

PARİS BÜYÜKELÇİMİZ: 

SANDIKLAR KAPANDI, TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Pulse of Europe (Avrupa'nın Nabzı)
adlı sivil toplum kuruluşu, Avru-
pa’nın 60 kentinde AB'nin dağılma-

ması için destek mitingi düzenledi. Alman-
ya ile Fransa’yı ayıran Ren nehri üzerinde
bulunan ve Kehl-Strasbourg kentlerini bir-
leştiren bisiklet-yaya köprüsü Mimram
Brücke’de 4 bin civarında Alman, Fransız,
Hollanda, İsviçre ve diğer Avrupa vatan-
daşları pankartlar açarak Avrupa Birliği'ne

destek verdi. Eylemcilerin taşıdıkları döviz-
lerde “Avrupa hepimizin geleceği”, “Avru-
pa birleşmeli, dağılmamalı”, “Artık Avru-
pa’da savaş istemiyoruz” mesajları yer
aldı. Fransa ve Almanya yakasından köp-
rüye çıkan eylemciler, taşıdıkları renkli
kartonlarda komşu ülke bayraklarını can-
landırdı. Köprü üzerinde AB Marşı okun-
du. Göstericiler, daha sonra ırkçılığa karşı
köprü üzerinde insan zinciri oluşturdu. 

AB YANLISI STK’DAN EŞZAMANLI GÖSTERİLER 

Avrupa dağılmasın 
ırkçılık son bulsun

Oy kullanma merkezlerinden toplanan
oy pusulaları, mühürlenerek, Türkiye'ye
ulaştırılmak üzere uçaklara gönderiliyor.

Almanya başta olmak
üzere Batı Avrupa ülke-

lerindeki Türkler, yeni
Türkiye için sandığa

koştu. 2 haftalık sürede
oy miktarının 1,5 milyo-

na ulaştığı belirtildi 

PeGiDa saçmalığı 
Hollanda’ya sıçradı

Bu artış cesaret verici

MÜSLÜMAN

TOPLUMUYLA

KENDİLERİNCE 

DALGA GEÇTİLER

AVRUPA’DAN
1,5 milyon oy

Bu rekor, yurtdışı 
Türklerin anavatana olan 
duyarlılığını gösteriyor

am 57 ülkeden yurtdışında
yaşayan toplam 1.396.697
vatandaşımız 27 Mart-9 Ni-
san tarihleri arasında ger-
çekleşen halk oylamasında
oyunu kullandı. 1 Kasım
Milletvekili Seçimlerine kı-
yasla dış temsilciliklerdeki
katılımda yüzde 5,5 artış ol-
muş, toplam seçmenin yak-
laşık yüzde 47'si sandığa
gitmiştir. Oy kullanma yeri-
ne onlarca hatta bazı bölge-
lerde yüzlerce kilometre
uzakta bulunan seçmenle-
rimiz büyük bir fedakârlık
örneği göstermişlerdir.
Yurtdışı seçmenlerin istedi-
ği yerlerde oylarını kulla-
nabilmelerine ilişkin yapı-
lan düzenleme yoğun katı-
lımda önemli bir etken ol-
muştur. Yurtdışındaki tüm
seçmenleri yürekten kutlu-
yor, Türkiye’mizin geleceği-
ne ortak oldukları için her
birini tebrik ediyorum. Re-
kor katılım, yurt dışındaki
seçmenlerimizin anavata-
na olan duyarlılığını göste-
riyor.

Bu süreçte AK Parti ola-
rak bazı Avrupa ülkelerin-
de yaşadığımız çifte stan-
dart kamuoyunun malu-
mudur. Düşünce ve toplan-
ma özgürlüğünü temel de-
ğer olarak kabul eden bu
ülkeler İkinci Dünya Savaşı
sonrasında yaşanmamış
yasaklara ve engellemelere
sahne oldu. Yine bu ülke-
lerdeki bazı basın organla-
rıysa Türkiye'de geçmişte
çok gördüğümüz vatandaşı
hizaya getirme gayreti içe-
risine girdi. Buna karşın va-
tandaşlarımız tarafından
verilen cevabı, 16 Nisan ge-

cesinde yurtdışından alı-
nan 'evet' oylarının açık
farkla çıkmasıyla göreceğiz.

Elde edilen rekor katılım,
dünyanın dört bir yanında-
ki insanlarımızın anavatan-
larının geleceği söz konusu
olduğunda ne kadar duyar-
lı olduklarını gösteriyor. Di-
ğer ülke diasporalarının
hiçbirinde bu oranda bir
katılım, bu modelde bir se-
çim organizasyonu gerçek-
leşmemiştir. Bu sonuç aynı
zamanda Türk siyasetine
ve kamuoyuna da ciddi bir
mesajdır. Yurtdışında yaşa-
yan seçmenlerimizin sayısı
ülkemizdeki onlarca ilin
seçmen sayısından kat kat
daha fazladır. Bu rekor katı-
lım diasporanın meseleleri-
nin öncelikli konular ara-
sında yer almasına katkı
sunacaktır. Ümit ediyorum
ki AK Partimizin yurtdışın-
daki vatandaşlara olan
hassasiyeti diğer partilere
de sirayet eder ve böylelik-
le her siyasi görüşten insa-
nımızla olan bağ daha da
güçlenir.

16 Nisan gecesi milletimi-
zin istikrarlı ve daha güçlü
bir Türkiye için Cumhur-
başkanlığı Hükümet Siste-
mine 'EVET' diyeceğine hep
birlikte şahit olacağız. Bun-
da pay sahibi olmak isteyip
de henüz oyunu kullana-
mamış seçmenlerimiz 16
Nisan'a kadar gümrüklerde
oylarını kullanabilirler. Oy-
larını kullanan seçmenleri-
mizin Türkiye'deki akraba
ve dostlarını arayarak onla-
rı harekete geçirmeleri çok
daha güçlü bir 'EVET'in çık-
masına katkı sağlayacaktır.

Mustafa Yeneroğlu
Misafir kaleM

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı
Musa, halk oylamasına katılım oranlarının
"cesaret verici" olduğunu belirterek, "Vatan-
daşımız yurtdışında seçimlere daha artan
oranda ilgi gösteriyor. Bu yurtdışındaki Türk-
lerin, Türkiye'nin meselelerine çok duyarlı ol-
duklarının bir göstergesi” dedi. Paris Baş-
konsolosluğu’ndaki oy kullanma merkezin-
de açıklama yapan Büyükelçi Musa, Fran-
sa'da halk oylamasına 50 bin üzerinde oy
kullanıldığını ve katılım oranının yüzde 41
civarında olduğunu belirterek, “Bunlar geçi-
ci rakamlardır. Resmi rakamları Yüksek Se-
çim Kurulu belirleyecektir. Bu geçici rakam-
lar da çok mühim” diye konuştu. Türkiye va-
tandaşlarının yurtdışında seçimlere daha ar-
tan oranda ilgi gösterdiğini ifade eden
Musa, "Bu yurtdışındaki Türklerin, Türki-
ye'nin meselelerine çok duyarlı olduklarının
bir göstergesidir. Bulundukları ülkelere ileri
düzeyde entegre olma yolunda çok kararlı
adımlarla gitseler de bu Türkiye ile bağları-
nın hâlâ sağlam olduğunu gösteriyor” dedi.


