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30 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu konudaki 
çalışmalarını bir rapor halinde yayınladı. Bilişim dünyasının yakından tanıdığı, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisi, bilişimci, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanan raporda, “Bilgisayar 
Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi-SEÇSİS” sistemine ilişkin bilgiler verilirken güvenilir 
bir seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve seçmen önerilerde bulunuldu.
Her ülkenin kendine özgü seçim sistemi olduğu, seçim güvenirliği konusu tartışılırken sıklıkla 
farklı ülkelerdeki seçim sistemlerin Türkiye’de de uygulandığına ilişkin değerlendirmeler 
yapıldığı anımsatılan raporda, “Özellikle ABD’de farklı eyaletlerde elektronik ortamları da 
içeren alternatif oy kullanma ve oy sayım yöntemleri vardır. Elektronik oylama veya sayımın 
hiçbir çeşidi ülkemizde kullanılmamaktadır” ifadesi kullanıldı.
Raporda SEÇSİS ile ilgili, “Seçimlerin güvenirliği ile ilgili soru işaretleri en çok SEÇSİS 
sisteminde yoğunlaşmaktadır. SEÇSİS, başlatıldığı yıldan bugüne teknolojik gelişmeler 
ve yaygınlaşmalar doğrultusunda evrim geçirmiş; off-line olarak veri girişi yapılan, sınırlı 
pilot uygulamalarından bugünkü haline ulaşmıştır. Kamuoyunda sıklıkla ifade edildiği gibi 
‘Amerika’da terk edilmiş’, ‘Yunanistan’da kullanılmaktan vazgeçilmiş’ bir yazılım olmayıp, Türk 
akademisyen ve mühendisler tarafından tasarlanarak Havelsan tarafından geliştirilmiş bir 
yazılımdır”  bilgisi verildi. 
SEÇSİS projesindeki dönüm noktalarından bir tanesinin 2008’de 5749 sayılı yasa değişikliği 
ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından 
yönetilen MERNİS Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) ile 
entegrasyonun sağlanması olduğu belirtilen raporda böylelikle YSK tarafından takip edilen 
bağımsız bir seçmen kütüğü yerine NVİ’nin üretip, güncellediği ve ASAL, Yargıtay, Adli Sicil gibi 

CHP’den “seçim 
güvenirliliği” için rapor

dış kaynaklardan alınan veriler ile güncellenen 
bir seçmen kütüğü veri tabanı kullanılmaya 
başlandığı anımsatıldı.
2007 milletvekili ve 2009 yerel seçimlerine 
geçilirken seçmen sayısındaki aşırı oynaklığın 
nedeninin seçmen kütüğü bilgilerinin 
tutulma yöntemindeki bu değişiklik olduğu 
bildirilen raporda “Bu değişiklik esas 
olarak doğru olmakla birlikte; YSK’nın, 
KPS ve AKS verilerini ayrıca denetime tabi 
tutmaksızın kullanması dramatik sonuçlara 
yol açmaktadır. KPS ve AKS verilerinde oluşan 
hatalar olduğu gibi YSK seçmen kütüklerine 
yansımaktadır” değerlendirilmesi kaydedildi.
“Anayasal bir hak olan seçme hakkının 
layıkıyla kullanılabilmesi için YSK, olası 
hataları ve eksikleri saptamak üzere NVİ’den 
aldığı veriler üzerinde mutlaka çapraz denetim 
mekanizmaları kurmalı, elde ettiği sonuçları 
kamuoyu ve siyasi partilerle şeffaf bir şekilde 
paylaşmalıdır” denilen raporda, sağlıklı 
ve güvenilir bir seçmen kütüğü olmadan 
sağlıklı, güvenilir, şeffaf bir seçimden söz 
edilemeyeceği vurgulandı.
SEÇSİS sistemi hakkında sıkça “elektronik 
ortamda sonuçların değiştirildiği” iddiası 
dillendirildiği kaydedilirken, “Kullanılan 
yazılıma ve sistem bileşenlerine çok değişik 
yöntemlerle müdahale edilebilir. Bunlar ne 
kadar kontrol edilirse edilsin bulunamayabilir, 
gözden kaçabilir veya kontrol sonrasında 
sisteme yüklenebilirler. Kuşkuları bütünüyle 
ortadan kaldırmanın yolu, sistemi kontrol 
etmek yerine, YSK’nın sisteminden tamamen 
bağımsız olarak, aynı işlemleri başka bir 
bilgisayar sisteminde tekrar gerçekleştirmek 
ve sonuçları YSK’nınkilerle karşılaştırmaktır” 
uyarısı yapıldı.
“Seçimlerde en az kuşku duyulması gereken 
sürecin, sandık sonuç tutanaklarının 

elektronik ortama aktarılması ve sonuçların 
bu ortamda üretilmesi” olduğunun altı çizilen 
raporda, “Oysa en çok bu konu üzerinde 
durulmakta ve diğer hayati konulara yeterli 
önem verilmemektedir” denildi. 
Rapor, seçmene şu öneriyle son buluyor:
“Güvenilir bir seçim isteyen tüm 
vatandaşlarımız seçim günü sonunda kendi 
oy kullandıkları sandığın sandık sonuç 
tutanağını takip edip, sonucunu not alabilir 
ya da bir fotoğraf ile belgeleyebilirler. Seçim 
gecesi chp.org.tr adresinde açıklanacak 
sonuçlarla, ellerindeki sonuçları karşılaştırıp, 
olası hataları belirleyebilir ve düzeltilmesini 
sağlayabilirler.
Siyasi partilerin yanı sıra tüm vatandaşların 
da seçim sonuçlarının denetimine 
katılabileceğinin bilinmesi, kasıtlı hata ve hile 
için de caydırıcı bir unsur oluşturacaktır.” 
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