etkiledi.Milletvekili sayısı düşen
illerdeki milletvekilleri AK Parti'den
gitti. İstanbul, Ankara gibi illerin
milletvekili sayıları artarken bu artıştan
CHP daha fazla yararlandı. CHP'nin
milletvekili sayısı artarken AK Partinin
milletvekili sayısı düştü.
74 Milyonun
Tarzı

Yaşam

Onurumuz

Başbakan Erdoğan, sonuçların
açıklanmasının ardından yaptığı
balkon konuşmasında önemli mesajlar
verdi. Kampanya sürecinde istemeden
incittiği tüm siyasilerden helallik
isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bize oy verenlerin de vermeyenlerin
de yaşam tarzını, inanç ve değerlerini,
onurumuz, namusumuz, şerefimiz
olarak göreceğimizden hiç kimsenin,
ama hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi,
tereddüdü olmasın. Bugün millet,
sandığa gitmiş, mührü eline almış ve
son sözü söylemiş, son kararı vermiştir.
Millet, bütün tartışmalara, bütün soru
işaretlerine, bütün tereddütlere bugün
net olarak son noktayı koymuştur.
Bugün, benim Türk kardeşim, Kürt
kardeşim, Zaza, Arap, Laz, Gürcü,
Roman tüm kardeşlerim, 74 milyon
kazanmıştır."

Sahil, Merkez

Ayrımı

\AK Porti girdiği üçüncü

Kalktı

seçimde de oylarını artırmayı

AK Parti, sahillere inerken birçok ilde
tulum çıkarttı. Ancak, milletvekili
çıkartamadığı il sayısı l'den 3e
çıktı. İzmir'de oylarını artırırken,
Antalya, Mersin ve Çanakkale gibi
sahil illerinde birinci parti oldu.
İzmir birinci bölgede oylarını yüzde
3l'den yüzde 34e çıkartırken, İzmir
ikinci bölgede oylarını yüzde 29'dan
yüzde 35'e çıkarttı. Eski CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal'ın memleketi
Antalya'da birinci parti oldu. Mersin ve
Çanakkale'de de birinci parti oldu. AK
Parti bazı illerde milletvekilliklerinin
tamamını alarak tulum çıkarttı. Rize,
Kırıkkale.Düzce, Nevşehir, Aksaray'da
3-0 yaparken, Kilis, Karaman, Çankırı,
Kırşehir, Gümüşhane ve Karabük'te 2-0
yaptı. Bayburt'taki tek milletvekilliğini
AK Parti aldı.

başaran ilk parti oldu. Yüzde

6 7 İlde Ö n d e

50 oy almasına rağmen
milletvekili sayısı

330'un

altında kaldı. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan,
sonuçlan akşam saatlerinde
AK Parti Genel Merkezine
gelerek izledi.

Bitirdi

AK Parti İstanbul ve Ankara başta
olmak üzere 67 ilde yarışı birinci parti
olarak göğüsledi. Geriye kalan 18 ilin
7sinde CHP birinci parti olurken,
MHP sadece İğdır'da birinci parti oldu.

GÖ
TOPLANTıSı
Ö Z D E N GEÇIRME TOPLANTISI
Kalite Temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleşen toplantıda TBMM
Genel Sekreteri Sadettin Kalkan,
Kalite Yönetim Sisteminin kamu
kurumlarında uygulanmasının
önemini vurguladı. Ayrıca
uygulamada sürekliliğin sağlanarak
tüm birimlerde azami özenle bu
çalışmaların yapılması gerektiğini
belirtti.
:

Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları
kapsamında, TBMM Genel Sekreteri
Sadettin Kalkan başkanlığında 0506-07 Temmuz 2011 tarihlerinde
KİT Komisyonu Toplantı Salonunda

Yönetimin Gözden Geçirme
Toplantısı yapıldı.
Genel Sekreter Yardımcıları, Daire
Başkanları, Birim Amirleri ve Birim

Baştabip ve Kalite Yönetim Temsilcisi
Dr. Bülent Kutluca, Kalite Yönetim
Sistemi çalışmaları kapsamında
Yönetimin Gözden Geçirme
Toplantısı konulu konuşmalarını
yaptıktan sonra birim amirleri
tarafından performans raporları
sunuldu. Kurum genelinde
iyileştirmeye yönelik kararlar
alınmasıyla toplantı sona erdi.

