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1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMİNDE OY DAĞILIMI NORMAL OLMAYAN MAHALLELER:  
T-MAHALLELER 

 

Normal olmayan oy dağılımları çalışmamızın bu üçüncü raporu, önceki M-Sandıklar ve Z-sandıklar 
çalışmalarından ayıran en belirgin özellik, önceki çalışmalarda araştırman biriminin sandık olmasına 
karşılık, bu çalışmada araştırma biriminin mahalle olmasıdır. 

T-MAHALLE: Herhangi bir mahallenin T-MAHALLE olarak tanımlanabilmesi için, 1-Kasım-2015 
Genel Seçimlerinde AKP’nin o mahalledeki oy oranının, mahallenin bağlı bulunduğu ilçedeki AKP oy 
oranından en az %20 (marj) kadar fazla olması, o mahalledeki seçime katılma oranının en az %80 olması 
ve AKP’ye fazladan çıkan (marjı aşan miktar) oy sayısının 30 ya da daha fazla olması gerekmektedir.  

T-MAHALLELER’deki sandıklar T-SANDIKLAR olarak isimlendirilmektedir. 

1-Kasım-2015 Genel Seçimlerinde T-MAHALLELERİN araştırılması sonucu ulaşılan bulgular aşağıda 
özetlenmiştir.  

1. Toplam 50,021 mahallede 174,648 sandıkta, (cezaevleri, gümrük ve yurtdışı oylar hariç) 
46,520,576 geçerli oy kullanılmıştır. Bu rapor kapsamı içinde, mahalle köy ayrımı yapılmamakta, 
hepsi için mahalle denilmektedir. 
 

2. Ülke genelinde 3,701 T-Mahalle’deki, 19,163 T-Sandık olup bu sandıklardan AKP’ye fazladan 
çıkan oy (marj fazlası) sayısı 465,685 dir. 
 

3.  T- SANDIKLAR’da; 
a. AKP’nin oy oranı:                                 %60.6    
b. Seçime katılma oranı:                            %88.5    
c. Kayıtlı seçmen sayısı:                      6,474,888    
d. Oy kullanan seçmen sayısı:             5,730,311   (%88.5) 
e. Geçerli oy sayısı:                             5,642,501   (%98.5) 
f. AKP’nin aldığı oy sayısı:                3,419,388   (%60.6) 
g. CHP’nin aldığı oy sayısı:                   999,678   (%17.7) 
h. MHP’nin aldığı oy sayısı:                  594,990   (%10.5)  
i. HDP’nin aldığı oy sayısı:                   487,683   (% 8.6) 
j. Diğerlerinin aldığı oy sayısı:              140,762   (% 2.5) 
k. AKP için hesaplanan fazla oy:                  465,685    (Marj fazlası) 
l. Fazla oyun AKP oyu içindeki payı:             %13.6 

 
4. T-Sandıkların illere dağılımı Tablo-1 de gösterilmektedir. 

 
5. Tablo-1 incelenmesinden; 

a. T-Mahallelerde AKP oy oranlarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Şanlı Urfa 
(%85.9), Hatay (%70.7), Manisa (%64.4), İstanbul (%59.8), Ankara (58.5), İzmir 
(%45.5). 

b. En fazla T-Mahalle içeren ilk 20 il aşağıda sıralanmıştır. İlginç olan Bu listede İzmir’in 
birinci sırada olmasıdır. 
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Tablo 5: En çok T-Mahalle içeren ilk yirmi il sıralaması. Tablo 1 den üretimiştir.  

 

c. T-SANDIKLAR listesi AKP’nin fazladan aldığı oya göre sıralandığında İstanbul, Ankara 
ve İzmir öne çıkmaktadır. 

 
Tablo 6: AKP’nin en çok oy aldığı sıraya göre T-Mahalle içeren iller. Tablo 1 den üretilmiştir. 

 
d. İstanbul’daki T-Sandık sayısının Türkiye’deki T-Sandıkların %21’den fazla  

(4,151/19,163) olduğu görülmektedir. 
e. İstanbul’da T-Sandıklarda AKP oy oranının %59.8 olduğu, 
f. Türkiye bütününde T-Sandıklardaki AKP oy oranının %60.6 olduğu, 
g. Gümüşhane ve Bayburt’da hiç T-Sandık olmadığı, 
h. Y-Sandıklara benzer olarak T-Sandıkların da metropollerde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır, 
i. Son dört kolon T-MUHTARLIK bölgelerinde AKP dışındaki partilerden hangisinin en 

çok oy aldığını göstermektedir. 
j. Örnek vermek gerekirse İstanbul’da 130 T-Muhtarlık bölgesinden 114 tanesinde CHP, 5 

tanesinde MHP, 11 tanesinde HDP en çok oy almıştır. 

 

6. T-Sandıkların İlçeler bazında irdelenmesinde (Tablo-3), AKP’ye fazladan oy sağlayan ilk yirmi 
ilçenin altısının İstanbul’da, dörder tanesinin Ankara ve İzmir’de olduğu diğerlerinin birer tane 
olmak üzere Bursa, Eskişehir, Hatay, Adana, Çorum ve Şanlı Urfa’da olduğu görülmektedir.  
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Tablo 7: AKP’ye fazla oy sağlayan ilçeler sıralaması. Tablo 3 den üretilmiştir. 

 
7. Bu yirmi ilçede AKP’nin fazladan aldığı oy sayısı 133,729 olarak hesaplanmıştır, 
8. Ayni yirmi ilçedeki T-Sandıklarda, AKP 965,582 (%56.3) oy alırken diğer tüm partiler ve 

bağımsızların aldıkları toplam oy sayısı 750,516 (%43.7) olarak hesaplanmıştır. 
 

9. Tablo-3, T-Sandık içeren 627 ilçede  partilerin aldıkları oylar AKP’nin fazladan aldığı oy sırasına 
göre sıralanmışlardır. T-Sandık içermeyen ilçeler bu listede gösterilmemiştir.  
 

10. Tablo-4, Türkiye genelindeki bütün T-MAHALLELER’in (3,701 adet) 1-Kasım-2015 seçim 
sonuçlarını, İl, İlçe, Mahalle isimlerine göre sıralı olarak göstermektedir. 
 

11. T-MAHALLELER için örnek vermek gerekirse Şırnak İli, İdil İlçesi, Aksoy, Alakamış, 
Güzelova, Kaşıkçı, Kurtuluş ve Tepeköy Mahalleleri gösterilebilir. Şırnak İlçesinde AKP oyu 
%14.8 olmasına karşılık, bu mahallelerdeki oyu %80.7 - %98.9 aralığında değişmektedir.  

 
Tablo 8: Şırnak İli, İdil İlçesinden bazı T-Mahalleler. 

 
12. Bir başka örnek de Hatay İli, Samandağ İlçesinden verilebilir. Bu ilçede AKP’nin oy oranının 

%6.0 olmasına karşılık, Batıayaz, Büyükoba, Çamlıyayla, Eriklikuyu ve Yoğunoluk 
mahallelerinde AKP’nin oy oranı %41.0 - %76.1 arasında arasında değişmektedir. Bu durumun 
normal olmadığı bellidir. 
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13. Sonuçlar:  
 

a. T-MAHALLELER çalışması 465,000 den fazla normal olmayan oyu deşifre ettiği 
dikkate alınırsa bu çalışmayı öncekilerden daha etkili olduğu kabul edilebilir. 

b. Bu çalışmanın önceki çalışmalardan önemli bir farkı da, T-Sandıkların bulunduğu 
mahalle, ilçe ve illerde AKP dışındaki partilerden hangisinin en güçlü parti 
olduğunu belirlemesidir.  

c. Bu bilgi yapılabilecek iş bölümü açısından faydalı olabilir. 
d. AKP’nin T-Sandıklarda fazladan aldığı oy sandık başına ortalama (465,685/19,163) 

24.3 adettir. Fazladan alınan oyun oranı (465,685/3,419,388=%13.6) olmaktadır. 
e. Hesaplama mahalle bazında yapıldığından, burada muhtarların önemi artmaktadır. 

 

 
 
 
 
Ekler:  
Tablo 1:  T-Sandıkların İllere Dağılımı (AKP’nin fazla oylarına göre sıralı) 
Tablo 2:  T-Sandıkların İlçelere Dağılımı (İl, İlçe isimlerine göre sıralı) 
Tablo 3:  T-Sandıkların İlçelere Dağılımı (AKP’nin fazla oylarına göre sıralı) 
Tablo 4:  T-Sandıkların Tümü (İl, İlçe, Mahalle, Sandık numarasına göre sıralı) 
 


