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1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMİNDE OY DAĞILIMI NORMAL OLMAYAN SANDIKLAR:  

Z-SANDIKLAR 

 

Z-SANDIK: Herhangi bir sandığın Z-SANDIK olarak tanımlanabilmesi için, 1-Kasım-2015 Genel 

Seçimlerinde AKP’nin o sandıktaki oy oranının, en az %40 olması ve sandığın bulunduğu mahalledeki 

AKP oy oranından en az %20 fazla olması ve o sandıkta seçime katılma oranının en az %80 olması 

gerekmektedir. 

1-Kasım-2015 Genel Seçimlerinde Z-SANDIKLARIN araştırılması sonucu ulaşılan bulgular aşağıda 

özetlenmiştir. 

1. Türkiye genelinde 174,648 sandıkta, (cezaevleri, gümrük ve yurtdışı oylar hariç) 46,520,576 

geçerli oy kullanılmıştır. 

 

2. 6,950 adet Z-Sandık bulunmaktadır. 

 

3. Z-Sandıklarda; 

a. AKP’nin oy oranı:                                 %58.2    

b. Seçime katılma oranı:                            %88.5    

c. Kayıtlı seçmen sayısı:                      2,431,798    

d. Oy kullanan seçmen sayısı:             2,149,464   (%88.4) 

e. Geçerli oy sayısı:                             2,119,464   (%98.6) 

f. AKP’nin aldığı oy sayısı:                1,234,077   (%58.2) 

g. CHP’nin aldığı oy sayısı:                   439,081   (%20.7) 

h. MHP’nin aldığı oy sayısı:                  235,987   (%11.1)  

i. HDP’nin aldığı oy sayısı:                   163,977   (% 7.7) 

j. Diğerlerinin aldığı oy sayısı:                46,695   (% 2.2) 

k. AKP için hesaplanan fazla oy:                  116,745 

l. Fazla oyun aldığı oya içindeki payı:             %9.5 

 

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

 

5. Tablo-1 incelenmesinden; 

a. Z-Sandıkların yarıya yakınının (3,359 / 6,950) üç büyük ilde yoğunlaştığı, 

b. Z-Sandıkların %72 den fazlasının (4,848/6,950) on ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 

Bursa, Tekirdağ, Manisa, Kocaeli, Mersin ve Antalya) bulunduğu, 

c. İstanbul’daki Z-Sandık sayısının Türkiye’deki Z-Sandıkların üçte birinden fazla  

(2,363/6,950) olduğu, 

d. İstanbul’da Z-Sandıklarda AKP oy oranının %60.3 olduğu, 

e. Türkiye bütününde Z-Sandıklardaki AKP oy oranının %58.2 olduğu, 

f. Tunceli’de hiç Z-Sandık olmadığı, 

g. M-Sandıkların tersine Z-Sandıkların metropollerde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 
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6. Z-Sandıkların İlçeler bazında irdelenmesinde (Tablo-3), AKP’ye en fazla oy sağlayan ilk yirmi 

ilçenin birinin Adana’da, üçünün Ankara’da kalan onaltı ilçenin de İstanbul’da olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 
 

7. Bu yirmi ilçedeki Z-Sandıklarda, AKP 406,750 (%59.0) oy alırken diğer tüm partiler ve 

bağımsızların aldıkları toplam oy sayısı 282,682 (%41.0) olarak hesaplanmıştır. 

 

8. Tablo-3, Z-Sandık içeren 519 ilçede  partilerin aldıkları oylar AKP için sıralı olarak 

göstermektedir. Z-Sandık içermeyen ilçeler bu listede gösterilmemiştir. 

 

9. Tablo-4, Türkiye genelindeki bütün Z-sandıkların (6,950 adet) 1-Kasım-2015 seçim sonuçlarını, 

İl, İlçe, Mahalle isimlerine göre sıralı olarak göstermektedir. 

 

10. Z-Sandıklar hakkında örnek vermek gerekirse Hatay İli, Defne İlçesi, Çekmece Mahallesindeki 

1065, 1079 ve 1080 nolu sandıklar gösterilebilir. Çekmece Mahhalesinde AKP’nin oy oranı %9.5 

olmasına karşılık bu üç sandıktaki oy oranları %45.7 - % 85.9 aralığında değişmektedir. 

 
 

11. Bir başka örnek de Adana İli, Seyhan İlçesi, Bey Mahalesindeki 2081, 2082, 2083 ve 2084 nolu 

sandıklardan verilebilir. Bey Mahallesinde AKP’nin oy oranı %27 olmasına karşılık bu dört 

sandıkta oy oranları %56.4 ile % 89.4 arasında değişmektedir. Bu durumun normal olmadığı 

açıkça ortadadır. 
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12. Sonuçlar:  

a. Daha önce yayınladığımız M-Sandıklar Raporu ile Z-Sandıklar raporlarının 

birlikte değerlendirilmesinden, sonuçları normal gözükmeyen sandıkların 

metropollerde ve kırsal kesimde farklı davrandığı gözlenmektedir. 

 

b. AKP’nin Z-Sandıklarda fazladan aldığı oy ortalama sandık başına (116,745/6,590) 

17.7 adettir. Fazladan alınan oyun oranı %9.5 olmaktadır. 

 

 

 

Ekler:  

Tablo 1:  Z-Sandıkların İllere Dağılımı (AKP oylarına göre sıralı) 

Tablo 2:  Z-Sandıkların İlçelere Dağılımı (İl, İlçe isimlerine göre sıralı) 

Tablo 3:  Z-Sandıkların İlçelere Dağılımı (AKP oylarına göre sıralı) 

Tablo 4:  Z-Sandıkların Tümü (İl, İlçe, Mahalle, Sandık numarasına göre sıralı) 

 


