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EMO’dan seçim için 
“etik” vurgusu

Seçimde kullanılacak sistemlerin kurulum, işletim ve bakımının 
ilgili ve yeterli mesleki eğitim, deneyim ve etik değerlere bağlı 
kişi ve kurumlarca yapılması gerektiği vurgulandı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar 
Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu, 
seçim sonuçlarının güvenliği açısından, Yüksek 
Seçim Kurulu’nun (YSK) sistemlerinin teknik 
bilgi ve yetkinlikleri doğrultusunda sahip 
olması gereken özellikleri belirledi. 

EMO’dan yapılan açıklamada, 29 Mart 2009 
Yerel Yönetim Seçimi sonuçlarının girilmesi 
sırasında yaşanan elektrik sıkıntısı, 2011 
yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş 
Sınavı kitapçıklarının hazırlanması ve sınav 
sonuçlarının değerlendirmesi sonrasında 
kamuoyunda yaşanan tedirginliklere dikkat 
çekildi. 

EMO’nun 42. Dönem Yönetim Kurulu’nca yapılan 
açıklamada, kamuoyunda 
yaşanabilecek tartışmaları 
önlemek için oda bünyesinde 
bulunan birikimli uzmanların, 
bütün kaynak kodların 
incelenmesi, seçim sonuçları 
girilmesi ve işlenmesi sırasında 
tarafsız gözlem yapılması, 
teknik konularda yapılabilecek 
iyileştirmelerin belirlenmesi ve 
gerçekleştirilmesi konularında 
her türlü göreve hazır olduğu 
vurgulandı. 

Yapılan açıklamada, YSK’nın sistemlerinin 
sahip olması gereken özellikler ve verilerin 
güvenliğinin sağlanması konusunda, şu 
önerilerde bulunuldu: 
EMO, sistem kurulumunda, bilgi girişleri 
ve seçim sonuçlarının değerlendirilmesi 
sürecinde ilgili hiçbir donanım ve yazılımlarda 
değişiklik yapılmaması gerektiğini, sistem 
kurulumu yapıldıktan sonra gerek komut, 
gerek ilk değişkenler, gerekse ilk kurulum 
bilgileri değişmemeli, kendi üzerinde değişiklik 
yapan herhangi bir komuta izin verilmemesi 
gerektiğini belirtti. Oda ayrıca, merkezi seçim 
değerlendirme yazılımı ve dağınık operatör veri 
girişi yazılımlarının yerli ve açık kaynak kodlu 
olması, birer örneğinin siyasi partilerin genel 

merkezlerinde de kullanılabiliyor olması, dosya 
yapıları ve dosya kimlik doğrulama bilgilerinin 
açık, değişmez ve denetlenebilir olması 
gerektiğini vurguladı.

Veri bütünlüğünü sağlayabilmek için seçim 
sonuçlarının girilmesi, iletilmesi, kaydedilmesi 
ve değerlendirilmesi sırasında gerekli önlemler 
ve güvenlik bilgilerinin eklenerek sağlanmasını 
öneren EMO ayrıca, seçim sistemini, seçmen ve 
siyasi partilerin kolaylıkla ulaşabileceği, seçim 
bölgesi ve sandık numarası temelli sorgulama 
alanlarına sahip olmasını istedi.
Sistem güvenilirliğini sağlamak için seçmen 
sonuçlarına dokunulmaksızın bütün iç işlemler 
gözlemlenebilir olması, gözleme işlemlerinin 
de hiçbir biçimde kapatılamaz olması, bütün 
operatör kimlik doğrulamaları, giriş/çıkışlar ve 

eylemler, tarih ve saat bilgisi 
ile birlikte kayıt altına alınması 
gerektiğine işaret eden EMO, 
sistem şeffaflığını sağlamak 
üzere sistemde bulunan 
bütün donanım, yazılım ve özel 
birimler dokümantasyonu da 
dahil olmak üzere incelemeye 
açık olmasına dikkat çekti.

Seçimde kullanılacak 
sistemlerin kurulum, işletim 
ve bakımının, yeterli mesleki 
eğitimi almış, gerekli mesleki 

deneyime sahip, mesleğin etik değerlerine 
bağlı kişi ve kurumlarca yapılmasını isteyen 
EMO, veri tabanı ve ilgili yardımcı programlarda 
oluşabilecek yasa dışı yetki yükseltmesi, veri 
kaybı ya da bozulması gibi yazılım hatalarına 
karşı önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.
Kullanıcıların veri tabanına bağlanabileceği 
terminallerin ağ adreslerinin tanımlı olup 
olmadığı, bu kullanıcıyla veri girişi yapılacak 
terminaller dışında bir bilgisayardan 
veri tabanına kaçak olarak bağlanılıp 
bağlanılamayacağının araştırılmasını öneren 
EMO, seçim sonuçlarının tutulacağı tabloların, 
SEÇSİS uygulaması dışında güncellenmemesi, 
istemciler ve sunucu arasında iletilen bütün 
bilgilerin kriptolanmasını istedi.
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