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Према последњим информацијама, 51.32 одсто грађана Турске гласало је за уставне
промене којима се повећава моћ председника Редежпа Тајипа Ердогана, који је већ
прогласио победу.

  

  

Он је изјавио да је резултат реферндума "јасан" и позвао је премијера и лидера
националистичке партије да им честита на исходу, јавио је Ројтерс, позивајући се на
неименоване изворе блиске председнику.

  

Истовремено, АП јавља да Ердоганове присталице уз ватромет славе у Истанбулу
резултате референдума док пребројавање улази у завршницу.

  

Турска агенција "Анадолија" наводи да је до сада прегледано више од деведесет осам
одсто гласачких листића из целог света, док је у Турској до сада прегледано више од 99
процената, па је "да" одабрало 51.22 одсто бирача, а "не" уставним променама 48.78.

  

Биралишта су затворена за гласање о овом историјском референдуму у Турској који
може да промени постојећи парламентарни у председнички систем који би, самим тим,
драстично проширио опсег Ердоганових могућности и захваљујући чему би он остао на
власти до 2029. године.
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- Турска агенција "Анадолија" јавља, позивајући се на изворе блиске турском
председнику Ердогану, да су почеле да му стижу честитке на победи од светских
лидера.

  

- Главна опозициона странка, Републиканска народна партија (ЋП) захтева поновно
бројање до 60 одсто гласова у референдуму који би могао да прошири овлашћења
председника Турске Реџепа Тајипа Ердогана, саопштио је заменик председавајућег
странке Ердал Аксунгер. Више о томе можете да прочитате у одвојеној вести.

  

- Према подацима турског ТВ канала "Хабертурк", чак 86% грађана Турске изашло је на
гласање.

  

- "Не" уставним реформама, према првим подацима, највише особа је одабрало у
највећим турским градовима - Истанбулу, Анкари и Измиру, јавља "ДВ", додајући изјаву
њиховог сарадника који тврди да ће вероватно бити потребно више времена за званичне
резултате јер ће разлике бити веома мале.

  

- Очекује се обраћање премијера Турске Биналија Јилдирима у 21. час по локалном
времену, преноси "Анадолија".

  

- Ипак, раније данас "Дојче веле" је пренео и да је након скоро четвртине пребројаних
гласова на турском референдуму, било јасно да око 63 одсто грађана подржава промену
Устава.

  

- Током гласања забележени су и инциденти, изуезев потврђених и још непотврђених
оптужби, догодила се и несрећа у којој су страдале најмање две особе у обрачуну у
Дијабакиру.

  

- Уједно, заменик највеће опозиционе Републиканске народне партије (ЋП) у Турској
Булент Течан изјавио је да је одлука коју је Виши изборни одбор (ЈСК) донео у
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последњем минуту да се листићи без печата прихвате као валидни изазваће озбиљне
проблеме око легитимитета данашњег референдума.

  

- Донета је одлука, на основу великог броја притужби да званичници ЈСК на
биралиштима нису стигли да ударе печат на листиће, да се листићи без печата прихвате
као валидни.

  

Да би се уставне измене усвојиле, неопходно је да за њих гласа 50 плус један одсто
грађана са правом гласа, преноси АФП и додаје да су још могуће измене резултата.

  

Ипак, уколико народ изгласа промену у председнички систем, она би се догодила након
генералних избора у новембру 2019. године, али свакако дошло би до централизације
главних људи испод председника, што би Ердогану дало моћ постављања министара, па
и укидања функције премијера, јавља "Дојче веле".

  

Иако су почетне прогнозе предвиђале двотрећинску победу на референдуму за
проширење овлашћења Ердогана према прелиминарним резултатима за сада тек
нешто више од пола гласало "за"

  

Врховна изборна комисија Турске саопштила је прелиминарне резултате данашњег
референдума, према којима је 51,5 одсто бирача подржало предложену реформу
турског Устава, јавља агенција Анадолија.

  

 3 / 4



Турска: Према последњим информацијама на референдуму 51.32 одсто гласало за проширење председничких овлашћења; Ердоган прогласио победу - опозиција оспорава резултате
недеља, 16 април 2017 19:24

  У саопштењу Изборне комисије се наводи да је досад пребројано 96,41 одсто пристиглихбирачких листића. Према прелиминарним резултатима, подршку реформи Устава дало је51,5 одсто бирача, односно 22.294.006 бирача, док је против било 48,5 одсто њих,односно 22.879.191 бирач.  На данашњем референдуму у Турској забележена је излазност од 87 одсто од укупногброја бирача.  Ако уставне промене буду одобрене на референдуму, место премијера биће укинуто укорист председника државе, који би имао шира овлашћења. Предложене измене Уставапредвиђају извршна овлашћења председника, али и да шефу државе буде дозвољено дазадржи везе с политичком партијом, пише агенција Анадолија.  

  Изменом Устава, председник Турске би имао овлашћења да смењује министре, дапрогласи ванредно стање, издаје уредбе, именује људе на кључне позиције, узнеограничен број потпредседника.  Председник може бити изабран за два узастопна петогодишња мандата, међутим,поједини аналитичати наводе да би превремени избори одржани током другог мандата"ресетовали мерење времена" и омогућили председнику да се кандидује на још једанмандат, што би значило да би Ердоган могао да влада све до 2029, пише агенција АП.  Реформа такође предвиђа да број посланика буде повећан са 550 на 600, да минималнастарост посланика буде смањена на са 25 на 18 година, и да се посланички ипредседнички избори одржавају истовремено, сваких пет година, па би наредни изборибили новембра 2019.  

  Гласање је у 32 источне покрајине трајало од 7.00 до 16.00 сати по локалном времену, ау осталим деловима Турске од 8.00 до 17.00.  Турски парламент је јануара одобрио уставну реформу са 339 гласова за, док су 142посланика била против. Реформа је прошла с девет гласова више него што је билонеопходно да би могла на референдум. Око три милиона турских исељеника гласало јеод од 27. марта до 9. априла у 57 земаља света.  (Анадолија)  
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