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Politika / 12/06/2011 

 

12 Haziran seçim sonuçlarına göre TBMM'de 4 parti grup kuracak. Ak Parti, CHP, MHP ve BDP TBMM'de yer 

alacak. 

ANKARA - Đki aylık seçim kampanyasının ardından AKP iki seçmenden birinin oyunu alarak yeniden tek başına 

iktidar oldu. AKP yüzde 49.89 oy oranını aşmasına rağmen 330 milletvekili sayısına ulaşamadı. AKP; Tunceli, 

Hakkari ve Şırnak’tan hiç milletvekili çıkartamamasına rağmen, Doğu ve Güneydoğu oylarında sadece birkaç 

puan düşüş yaşadı. BDP, 36 bağımsız milletvekili çıkartırken CHP geçen seçimlere göre oyunu 5 puan 

yükseltebildi. Kaset tartışmalarıyla baraj altında kalacağını söylenen MHP ise sadece bir puan düşüşle yüzde 

13’ü aştı.  

AKP oyunu 2011 seçimlerinde de oyunu artırarak birinci parti çıkmayı başardı. AKP 2007 genel seçimlerinde 

aldığı yüzde 46.66 oyunu yaklaşık 4 puan artırarak 49.89’a ulaştı. 2007 seçimlerinde 340 milletvekili çıkaran 

AKP’nin milletvekilli sayısı ise dünkü seçimde 325’e düştü.  

 

CHP 2007 seçimlerinde aldığı yüzde 20.85 oy oranını yüzde 25.93’e çıkardı. Böylece CHP 112 sandalye sayısını 

135’e çıkarak seçimlerde ikinci parti olmayı başardı.  

 

Kaset tartışmalarının odağında olan MHP 2007 yılında Türkiye genelinde yüzde 14. 29 oy alırken, bu seçimlerde 

yüzde 13.01’de kaldı. 2007 yılında 71 milletvekili çıkaran MHP 54 milletvekiline düştü.  

 

Seçimlere bağımsız adaylarla giren BDP 2007 yılı seçimlerine göre hem milletvekili sayısını hem de oy oranını 
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artırdı. BDP’nin desteklediği bağımsız adaylar 2007 yılında yüzde 5.2 oranında oy alırken, bu seçimlerde yüzde 

6.62 oya ulaştı. BDP geçen seçimlerde 22 milletvekili çıkarırken bu seçimlerde 36 milletvekili çıkarmayı 

başaran parti oldu.  

 

Bütün bölgelerde AKP  

Bölgelere göre seçim sonuçlarında değerlendirildiğinde AKP bütün bölgelerde oyunu artırdı. AKP Đç Anadolu’da 

2007 yılında 54.28 oy alırken, 2011 seçimlerinde yüzde 56.59’a ulaştı. CHP bu bölgede 2007 seçimlerinde 

yüzde 18. 94 oy alırken, bu seçimlerde 22.58 oy aldı. MHP kalelerinin bulunduğu Đç Anadolu Bölgesi’nde geçen 

seçimde yüzde 15.51 oy oranına ulaşırken, 2011 seçimlerinde oran yüzde 15.34 oldu.  

 

Kıyılarda da AKP var  

Kıyı şeridi olarak kabul edilen Akdeniz’deki seçimlerin galibi AKP oldu. AKP 2007 seçimlerinde yüzde 46. 66 oy 

alırken bu seçimde oyu yüzde 42.75’e düştü. Ancak yine de Akdeniz’in galibi oldu.  

CHP, kalelerinin bulunduğu bu bölgede 2007 yılında yüzde 20.85 oy alırken, 2011 seçimlerinde 29.02 oy 

alabildi. MHP ise Akdeniz’de 2007 yılında yüzde 14.29 olan oyunu yüzde 20.04’e çıkarttı.  

BDP geçen seçimde Akdeniz’den milletvekili çıkaramazken, bu seçimde Adana ve Mersin’de birer milletvekili 

çıkarmayı başardı.  

Kronik CHP seçmenin bulunduğu Ege’nin galibi de AKP. AKP 2007 seçimlerinde yüzde 37.08 olan oyunu yüzde 

42.56’ya çıkarttı. CHP ise 2007 seçimlerindeki yüzde 26.61 oy oranını yüzde 35.73’e yükseltti. MHP’nin oyları 

yüzde 17.88’den yüzde 14.72’y’e düştü.  

 

BDP üç milletvekili çıkardı  

Marmara’da AKP 2007 yılında yüzde 44.34 olan oyunu bu seçimde de yükseltti ve yüzde 48.92 oy aldı. CHP 

Marmara’da 2007 yılında yüzde 24.97 oy alırken, bu seçimlerde yüzde 30.97 oy oranına ulaştı. MHP’nin 2007 

yılında yüzde 12.07 olan oyu yüzde 11.38’e düştü. BDP 2007 seçimlerinde iki milletvekili çıkarırken bu 

seçimlerde yüzde 3. 68 oranıyla üç milletvekili çıkardı.  

 

Futbol ve Hopa etkilemedi  

Hopa’daki olaylar ve Trabzon’un şampiyonluktan olmasıyla oylarının düşmesi beklenen AKP, Karadeniz’in de 

galibi. AKP 2007’deki yüzde 52. 75’lik oyunu yüzde 58. 26’ya çıkardı. CHP de geçen seçimlere göre oylarını de 

artırdı. 2007 seçimlerinde yüzde 17. 44 oy alan CHP dün yüzde 22. 07 oy oranına ulaştı.  

 

Doğu’da AKP’nin oyu düştü  

AKP Doğu’da oylarını düşürmesine rağmen yine de birinci parti. AKP 2007 yılında yüzde 54.64, bu seçimlerde 

yüzde 51.69 oy aldı. Kürt sorununa ilişkin sıcak mesajlarına rağmen CHP hayal kırıklığı yaşadı. 2007 

seçimlerinde CHP bu bölgede yüzde 9.25’ten yüzde 9.83’e çıktı. Güneydoğu’da ise AKP 2007’de yüzde 53. 14 

oy alırken, 2011 oranı 51.43 oldu. CHP’nin yüzde 8.53 oyu yüzde 8.97’ye çıktı. MHP yüzde 5.84 olan oyunu 

4.16’ya düşürdü.
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