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TSP SEÇSİS sistemi ile ilgili endişeler şöyle sıralanıyor:
1. Programın kaynak kodları açık olmadığından, programın içeriğinin ne olduğunu anlamak mümkün 
değildir.
2. Donanım sistemi ve yazılım siyasi partilerin incelemesine açık değildir.
3. Bazı kurumlar sorgulama yapabilmesine rağmen siyasi partilere bağlantı ve sorgulama hakkı 
verilmemektedir.
4. Kullanılan güvenlik duvarı ve portal anahtarı CİSCO’dur. Cisco’nun güvenliği konusunda ciddi 
endişeler vardır. İnternette Cisco Hack yazarak bu konudaki haberlere rahatça ulaşabilmek 
mümkündür.
5. SEÇSİS, üçüncü bir kontrol/güvenlik yazılımı ile korunmamakta, çalışmasının doğruluğu kontrol 
edilmemektedir.
6. İlçe seçim kurullarındaki donanımlar ve yazılımlar üzerinde herhangi bir denetim yapılmamaktadır.
7. SEÇSİS’e ait bir alt yapı olmadığından TÜRKTELEKOM/UYAP alt yapısı kullanılarak veri transferi 
yapılmaktadır.
8. İlçelerde sadece veri girişi yapılmasına rağmen, donanıma müdahale edilerek eklenebilecek korsan 
bir yazılım ile giriş sinyallerinin merkezi bilgisayara farklı olarak gönderilmesi mümkündür.

Öneriler
1.   Kullanılan yazılımın kaynak kodları siyasi partilerin kontrolüne açılmalıdır.
2.   Açık kaynak kodlu yazılıma geçilmelidir.
3.   YSK’nın denetimindeki bilgi işlem merkezinde tüm siyasi partiler temsilci bulundurabilmelidir.
4.    (Belçika, Almanya, İngiltere, Fransa, ABD, İtalya, Avustralya ve Brezilya gibi bazı ülkelerde seçim 
değerlendirme merkezlerinde temsilci bulunmaktadır.)
5.   TÜBİTAK tarafından yeni bir zaman damgası üretilmeli, siyasi partilere link atılarak eş zamanlı 
veri kaydı gerçekleştirilmelidir.
6.   Kullanılan güvenlik ağı, portal anahtarı daha güvenli bir duruma getirilmeli, SEÇSİS üçüncü bir 
kontrol/güvenlik yazılımı ile korunmalıdır.

Seçim hilelerine dikkat!
1 Ağustos 2013’te kurulan, aralarında eski bakanlardan 
Yaşar Okuyan, Hikmet Sami Türk ve Namık Kemal 
Zeybek  gibi siyasetçi, akademisyen ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının yer aldığı Temiz Seçim Platformu (TSP), 9 
Şubat 2014’te hazırladığı yeni bir listeyi açıkladı. Söz konusu 
listede; seçimlerle ilgili tespit edilen 100 hile, kuşku ve 
suiistimal konuları ile yapılması gereken düzenlemeler yer 
alıyor.

7.   Sayım esnasında yaşanan sistem aksaklıklarından sonra merkezi bilgisayarın kayıt logları 
incelenmelidir.
8.   Bazı kurumlara verilen sorgulama hakkı siyasi partilere de verilmelidir. Siyasi partiler 
altyapıya dahil edilmeli, tek taraflı link açılarak verilerin eşzamanlı kayıt yapılması 
sağlanmalıdır.
9.   Veri akışı biter bitmez harici disk internet yolu ile tüm yurttaşlarımıza açılmalı, her bireye 
kendi sandığını görme imkânı sağlanmalıdır.
10. SEÇSİS alt yapısı UYAP’dan bağımsız hale getirilmeli, yeni bir altyapıyı oturtturmalıdır.
11. Kullanılan kripto yeniden gözden geçirilmeli, güvenlik katsayısı arttırılmalı ve her seçim 
döneminde yenilenmelidir.
12. İlçe seçim kurulları ile merkezi sistem arasındaki Telekom tarafından sağlanan altyapı her 
aşamada denetlenmelidir.
13. Sisteme bağlı her terminalin başında siyasi partiler temsilci bulundurabilmelidir.
14. Oy pusulalarında seçim bölgesi ve sandık numaraları yazılı olmalı, seçim sonuç tutanağı 
tarayıcıdan geçirilerek orijinal haliyle seçmenin denetimine açılmalıdır. 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ise, seçim sonuçlarının değiştirilebileceği 
şeklindeki iddiaların “tamamen yersiz ve gerçek dışı” olduğunu söyledi.
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