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“Her Oyda Bir Hayır Vardır”
San Francisco’nun Oyları
Turkish American Gezi Platform (TAGP) tarafından düzenlenen “Her Oyda bir Hayır Vardır” etkinliği 8 Nisan
2017’de gerçekleşti.
San Francisco, CA – San Francisco ve Santa Clara’dan hareket eden iki otobüs dolusu seçmen TC Los
Angeles Başkonsolosluğu’nda oy verme işlemini gerçekleştirdiler. Oy otobüsü etkinlikleri TAGP tarafından
dördüncü kez gerçekleştiriliyor.
Oy otobüsü yolcularından, Kaliforniya eyaleti Demokrat Parti delegesi Yelda Bartlett, başkanlık sistemine
geçiş anlamına gelen anayasa değişikliğinin, ABD’deki başkanlık sistemine benzer bir değişim olarak
nitelendirilmesinin yanlışlığına dikkati çekti. ABD’deki sistemin birbirini denetleyen kurumlar üzerine kurulu
olduğunu belirten Bartlett, yasama yürütme ve yargı organları arasındaki eşitliğin ve dengenin şu anda
Türkiye’de bulunmadığını ifade etti. Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinde oy kullanma sayısının
düşüklüğünün de rolü olduğunu belirten Bartlett, referandumda oy kullanmanın önemini de hatırlattı.
Her oy otobüsü etkinliğinde katılımın biraz daha arttığını, en yüksek rakama 110 kişiyle bu seyahatte
ulaşıldığını belirten TAGP başkanı Buğra Bakan, bu gezilerin Kaliforniya’nın Silikon Vadisi olarak da bilinen
kuzey bölgesinde yaşayan Türkler için birleştirici bir etkisini olduğunu belirtti. Oy otobüsleri etkinliklerinin
Silikon Vadisi’nde iş yerleri bulunan Türklerin desteğiyle de mümkün olabildiğini belirten Bakan, giderek
artan katılımın TAGP’ye duyulan güvenin de işareti sayılabileceğini ifade etti. TAGP başkan yardımcısı Dilek
Sezen, oy otobüsü etkinliklerinin Kaliforniya’nın diğer kentlerinde ve bazı eyaletlerde de ses getirdiğini
vurgulayarak, uzak mesafelerden konsoloslukların bulunduğu kentlere ulaşmanın her zaman kolay
olmadığını, ancak düzenlenen bu tarz etkinliklerin daha çok sayıda seçmenin oy kullanmasını sağladığını
ifade etti. “Her Oyda bir Hayır Vardır” etkinliğine katılan yolcular 1230km yol katetmiş, yaklaşık 15 saatlerini
yolda geçirmiş oldular.
###
TAGP kimdir? Türk Amerikan Gezi Platformu, Türkiye’deki Gezi olaylarının özgürlük, adalet ve demokrasi
ilkelerine katkıda bulunacağı inancıyla biraraya gelmiş bireylerden oluşan bir sivil toplum örgütüdür.
Facebook ve Twitter’da bizi takip edin: Facebook.com/TurkishAmericanGeziPlatform ve
Twitter.com/TAGeziPlatform bize epostayla ulaşın contact@geziplatform.org.
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