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30 Mart 2014 Yerel Seçim Sonuçları (Sakarya): 

PESA’dan Tam İsabet 

 
30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Yerel Yönetim Seçimlerinin Açıklanan 

sonuçlarına göre seçim tahminlerinde Sakarya ilinde Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi ve İlçelerle ilgili nihai seçim sonuçlara en yakın tahminde bulunan 

araştırma kuruluşunun PESA olduğu görülmüştür. 

PESA‘nın 19 Mart 2014 günü Kamuoyu ile paylaştığı ve ulusal ve yerel basın 

organlarında da ilgiyle karşılanan seçim tahmini sonuçlarına göre Sakarya 

Büyükşehir Belediyesi ve 9 ilçede tüm partilerin alacağı oy oranlarını seçim 

sonucunda gerçekleşen oranlara en yakın şekilde tahmin eden PESA, diğer 

ilçelerde ise birçok partinin alacağı oy oranlarını seçim sonuçlarına çok yakın 

tahmin ederek dikkat çekmiştir.  

PESA 19 Mart 2014 günü kamuoyu ile paylaşılan seçim tahminleri ve 

gerçekleşen sonuçlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 

aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 

 

NOT 

 Kararsızlar, partilerin oy oranlarının ağırlığı dikkate alınarak 

dağıtılmıştır. 

 Seçim sonuçları Anadolu Ajansı’ndan alınmıştır. 
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SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİMLERİ 

 

Kamuoyuna açıklanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi seçim tahmini 

sonuçları; 

 Zeki Toçoğlu (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Zeki Toçoğlu’nun oy 

oranının % 55,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %59,4 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Zeki Toçoğlu  %58 oranında oy almıştır. 

 Orhan Ünver (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Orhan Ünver’in oy oranının 

% 23,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %25,2 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. Seçim 

sonucunda Orhan Ünver %26,8 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: Tahminlerin ufak yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür. 

 

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı 
ile tahmin edilmiştir. 
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İLÇE BELEDİYELERİ 

 

Kamuoyuna açıklanan Erenler Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Cavit Öztürk (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Cavit Öztürk’ün oy 

oranının % 48,9 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %54,2 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Cavit Öztürk  %54 oranında oy almıştır. 

 Yakup Alaylı (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Yakup alaylı’nın oy oranının 

% 26,6 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %29,5 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. Seçim 

sonucunda Yakup Alaylı %30,3 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP ve Saadet Partisi adaylarında tahminler tutmazken, 

BBP adayında tahminlerin ufak yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür. 

  

Erenler Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Ferizli Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Ahmet Soğuk (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Ahmet Soğuk’un oy 

oranının % 45,8 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %50,9 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Ahmet Soğuk %48,8 oranında oy almıştır. 

 Mustafa Akgün (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Mustafa Akgün’ün oy 

oranının % 36,8 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %40,9 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile 

tuttu. Seçim sonucunda Mustafa Akgün %43,9 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür.  

 

Ferizli Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Söğütlü Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Hüseyin Genç (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Hüseyin Genç oy 

oranının % 41.4 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %51,6 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Hüseyin Genç %51,3 oranında oy almıştır. 

 Turhan Bölükbaşı (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Turhan Bölükbaşı oy 

oranının %31,8 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %39,7 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile 

tuttu. Seçim sonucunda Turhan Bölükbaşı %41,5 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür.

Söğütlü Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Sapanca Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Aydın Yılmazer (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Aydın Yılmazer’in oy 

oranının %49,9 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %49,9 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Aydın Yılmazer %49,6 oranında oy almıştır. 

 Oya Arapoğlu (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Oya Arapoğlu’nun oy 

oranının %27,5 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %27,5 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini tutamadı. Seçim sonucunda 

Oya Arapoğlu %32,3 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür. 

Sapanca Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Kaynarca Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Zeynur Özel (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Zeynur Özel oy oranının 

%49,5 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %58,9 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. Seçim 

sonucunda Zeynur Özel %59,3 oranında oy almıştır. 

 Mustafa Boğaz (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Mustafa Boğaz oy 

oranının %27,8 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %33 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile 

tuttu.. Seçim sonucunda Mustafa Boğaz %31,9 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür.  

Kaynarca Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Karasu Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Mehmet İspiroğlu (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Mehmet 

İspiroğlu’nun oy oranının %50,6 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy 

oranının %55,4 olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir 

yanılma payı ile tuttu. Seçim sonucunda Mehmet İspiroğlu %57,1 

oranında oy almıştır. 

 Recep Ali Küçük (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Recep Ali Küçük’ün oy 

oranının %28,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %31 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile 

tuttu. Seçim sonucunda Recep Ali Küçük %29,1 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür.  

Karasu Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Kocaali Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Ahmet Acar (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Ahmet Acar’ın oy 

oranının %52,1 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %57,7 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Ahmet Acar %57,3 oranında oy almıştır. 

 Kenan Çatalbaş (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Kenan Çatalbaş’ın oy 

oranının %23 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %25,5 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile 

tuttu. Seçim sonucunda Kenan Çatalbaş %24,2 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür.  

Kocaali Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Pamukova Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Cevat Keser (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Cevat Keser’in oy 

oranının %47,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %52,8 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Cevat Keser %53,1 oranında oy almıştır. 

 Erdoğan Isır (CHP): Kararsızlar dağıtılmadan Erdoğan Isır’ın oy oranının 

%26,1 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %29,1 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. Seçim 

sonucunda Erdoğan Isır %29,2 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: MHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür.  

Pamukova Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Geyve Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Murat Kaya (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Murat Kaya’nın oy 

oranının %52,2 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %56,4 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. 

Seçim sonucunda Murat Kaya %55,8 oranında oy almıştır. 

 Mehmet Kır (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Mehmet Kır’ın oy oranının 

%33 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %35,7 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. Seçim 

sonucunda Mehmet Kır %38 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak 

yanılma payları ile tuttuğu görülmüştür.  

Geyve Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile 
tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Arifiye Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 İsmail Karakullukçu (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan İsmail 

Karakullukçu’nun oy oranının %66,1 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy 

oranının %73,7 olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak 

tutmamıştır. Ancak PESA İsmail Karakullukçu’nun çok yüksek bir oy oranı ile 

seçileceğini öngörmüştür. Seçim sonucunda İsmail Karakullukçu %65,5 

oranında oy almıştır. 

 Ataman Suat Şenol (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Ataman Suat Şenol’un oy 

oranının %11,4 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %12,5 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini ufak bir yanılma payı ile tuttu. Seçim 

sonucunda Ataman Suat Şenol %15,9 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak yanılma 

payları ile tuttuğu görülmüştür.  

 

Arifiye Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Partinin yüksek bir oy oranı ile kazanacağı, MHP, CHP, Saadet Partisi 
ve BBP oyları ufak bir yanılma payı ile tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Hendek Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Ali İnci (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Ali İnci’nin oy oranının %51,6 

olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %55,5 olacağını tahmin eden 

PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA Ali İnci’nin Seçimi 

kazanacağını öngörmüştür. Seçim sonucunda Ali İnci %51 oranında oy almıştır. 

 Turgut Babaoğlu (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Turgut Babaoğlu’nun oy 

oranının %35,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %37,9 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA 

Turgut Babaoğlu’nun Seçimi kaybedeceğini öngörmüştür. Seçim sonucunda 

Turgut Babaoğlu %43,1 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP ve BBP adaylarında tahminlerin ufak yanılma payları ile 

tuttuğu görülmüştür.  

Hendek Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Partinin seçimi kazanacağı, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir 
yanılma payı ile tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Adapazarı Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Süleyman Dişli (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Süleyman Dişli’nin oy 

oranının %50,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %55,5 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA 

Süleyman Dişli Seçimi kazanacağını öngörmüştür. Seçim sonucunda Süleyman 

Dişli %51 oranında oy almıştır. 

 Ahmet Tufan Demircioğlu (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Ahmet tufan 

Demircioğlu oy oranının %35,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının 

%37,9 olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. 

Ancak PESA Ahmet Tufan Demircioğlu Seçimi kaybedeceğini öngörmüştür. 

Seçim sonucunda Ahmet Tufan Demircioğlu %43,1 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP ve BBP adaylarında tahminlerin ufak yanılma payları ile 

tuttuğu görülmüştür.  

 

Adapazarı Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Partinin seçimi kazanacağı, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir 
yanılma payı ile tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Karapürçek Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Orhan Yıldırım (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Orhan Yıldırım’ın oy oranının 

%50,6 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %58,2 olacağını tahmin 

eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA Orhan 

Yıldırım’ın seçimi kazanacağını öngörmüştür. Seçim sonucunda Orhan Yıldırım 

%48,1 oranında oy almıştır. 

 Muhammet Ali Tekmen (Saadet Partisi): Kararsızlar dağıtılmadan Muhammet 

Ali Tekmen’in oy oranının %23,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının 

%26,8 olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. 

Ancak PESA Muhmmet Ali Tekmen’in seçimi kaybedeceğini öngörmüştür. 

Seçim sonucunda Muhammet Ali Tekmen %37,1 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: MHP, CHP ve BBP adaylarında tahminlerin ufak yanılma payları 

ile tuttuğu görülmüştür.  

Karapürçek Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Partinin seçimi kazanacağı, MHP, CHP ve BBP oyları ufak bir yanılma 
payı ile tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Akyazı Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Hasan Akcan (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Hasan Akçan’ın oy oranının 

%45,1 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %48,9 olacağını tahmin 

eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA Hasan 

Akcan’ın seçimi kazanacağını öngörmüştür. Seçim sonucunda Hasan Akcan 

%61,9 oranında oy almıştır. 

 Bahattin Dertlioğlu (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Bahattin Dertlioğlu’nun oy 

oranının %31,5 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %34,2 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA 

Bahattin Dertlioğlu’nun Seçimi kaybedeceğini öngörmüştür. Seçim sonucunda 

Bahattin Dertlioğlu %25 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak yanılma 

payları ile tuttuğu görülmüştür. 

Akyazı Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Partinin seçimi kazanacağı, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir 
yanılma payı ile tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Taraklı Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Tacettin Özkaraman (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Tacettin Özkaraman’ın 

oy oranının %62,2 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %71,6 

olacağını tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak 

PESA Tacettin Özkaraman’ın seçimi kazanacağını öngörmüştür. Seçim 

sonucunda Tacettin Özkaraman %55,9 oranında oy almıştır. 

 Mehmet Aydın (Saadet Partisi): Kararsızlar dağıtılmadan Mehmet Aydın’ın oy 

oranının %19,9 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %23 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA 

Mehmet Aydın’ın seçimi kaybedeceğini öngörmüştür. Seçim sonucunda 

Mehmet Aydın %36,3 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP ve BBP adaylarında tahminlerin ufak yanılma payları ile 

tuttuğu görülmüştür. 

Taraklı Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Partinin seçimi yüksek bir oy oranı ile kazanacağı, CHP ve BBP oyları 
ufak bir yanılma payı ile tahmin edilmiştir. 
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Kamuoyuna açıklanan Serdivan Belediyesi seçim tahmini sonuçları; 

 Yusuf Alemdar (Ak Parti): Kararsızlar dağıtılmadan Süleyman Dişli’nin oy 

oranının %50,3 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %55,5 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA 

Süleyman Dişli Seçimi kazanacağını öngörmüştür. Seçim sonucunda Süleyman 

Dişli %51 oranında oy almıştır. 

 Mehmet Göktürk (MHP): Kararsızlar dağıtılmadan Mehmet Göktürk’ün oy 

oranının %22,1 olacağını, kararsızlar dağıtılınca da oy oranının %23,6 olacağını 

tahmin eden PESA’nın bu tahmini oransal olarak tutmamıştır. Ancak PESA 

Mehmet Göktürk’ün seçimi kaybedeceğini öngörmüştür. Seçim sonucunda 

Mehmet Göktürk %33,6 oranında oy almıştır. 

 Diğer Adaylar: CHP, Saadet Partisi ve BBP adaylarında tahminlerin ufak yanılma 

payları ile tuttuğu görülmüştür. 

 

Akyazı Belediyesi Başkanlığı Seçiminde; 

 Ak Partinin seçimi kazanacağı, CHP, Saadet Partisi ve BBP oyları ufak bir 
yanılma payı ile tahmin edilmiştir. 


