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T
ürkiye Cumhuriyeti’nin ilk çok partili yerel seçimi, 14 Ekim 
1930’da yapıldı.  Seçime Cumhuriyet Halk Fıkrası (CHF) 
ve yeni kurulan Serbest Cumhuriyet Fıkrası (SCF) katıldı. 
Seçim sonuçlarına göre, 502 seçim bölgesinden -ikisi 
kent düzeyinde olmak üzere- 40’ında SCF kazandı. SCF 
yöneticileri bu seçim sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını 

ileri sürdüler. 

27 partinin katıldığı, resmî adıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’nde ise 52 milyon 695 bin 831 seçmen, il ve 
ilçelerde 194 bin 310 sandıkta oy kullandı. 2014 yerel seçimlerinde 
de “Seçime hile karıştı” iddiaları gündeme geldi. Birçok ilde, 
çeşitli partiler seçim sonuçlarına itiraz etti ve oylar yeniden sayıldı. 
Bazı illerde seçimlerin yenilenmesine karar verildi. 

Özel günler için doodle’lar hazırlayan Google ise, Türkiye için 
büyük öneme sahip 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri için özel bir 
doodle hazırladı.

Mart 2014 seçimlerinde de Türkiye’nin mevcut seçim sistemi olan, 
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kullandığı Bilgisayar Destekli 
Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi’nin (SEÇSİS) güvenirliliği ile 
SEÇSİS’te “hile yapılabileceği” iddiaları tartışmaları yaşandı. 
Seçimlere ilişkin eleştiriler, seçmen kütüklerinin temel 
dayanağının İçişleri Bakanlığı denetimindeki “Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi” olması ve SEÇSİS Projesi’nin Adalet Bakanlığı 
denetimindeki UYAP omurgasını kullanması olmak üzere iki temel 
noktada getiriliyor. Bu seçimlerde de olmayan adreslerde ya da 
mevcut adreslerde fazla seçmen yazıldığı, oy kullanamayacak 
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SEÇSİS’te 
“hile”, sandık 
kontrolüyle 
zorlaşır

Tamamen yerli ve özgün SEÇSİS’te, 
“güvenlik zafiyeti” olmadığını 
vurgulayan bilişimciler, sandık 
sonuç tutanaklarının birkaç kez 
doldurulmadan sandık görevlileriyle 
paylaşılmasını sağlayacak bir model 
geliştirilmesini ve YSK’nın UYAP 
yerine kendi iletişim altyapısını 
kurmasını öneriyor.
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kişilerin sandığa gittiği tutanaklarla tespit 
edilirken yaklaşık 1 milyon seçmen, 
kütüklerdeki eksiklik ve hatalar nedeniyle 
oy kullanamadı. Ancak ilk kez Türkiye’de 
çok daha yaygın bir şekilde yurttaşların 
oy kullandığı sandığı denetlemesi için bu 
seçimlerde siyasi partiler ve sivil inisiyatif 
tarafından birçok platform ve girişim oylara 
sahip çıkmaya çalıştı.
Bilgisayar yazılımlarında hile 
yapılabileceğinin altını çizen bilişimciler 
bunun ancak oy kullandığı sandığı kontrol 
eden yurttaşlar sayesinde çok kolay 
olmayacağına dikkat çekti. Bilişimciler 
genel olarak SEÇSİS üzerinde yapılan 
spekülasyonları, bu anlamda anlamsız ve 
yersiz buluyor.
SEÇSİS açısından ise bilişimciler tarafından 
pek de gerçeği yansıtmayan endişeler dile 
getirildi. YSK’nın UYAP yerine kendi iletişim 
altyapısını kurup kullanması gerektiğine 
işaret edilirken yazılıma dışarıdan müdahale 
etme ve verileri değiştirme riskinin bağımsız 
örgüt, sivil toplum kuruluşları (STK) ile 
üniversite tarafından denetlemenin önemi 
vurgulanıyor. 
Bu seçimlerde CHP kendi yazılını üretti. 
SEÇSİS’in yaptığı işlemin aynısını CHP Genel 
Merkezi’nde yapıldı. Türkiye genelinde 200 
bin sandığın sonucu, ıslak imzalı tutanaklarla 
tespit edilirken bu tutanakları YSK, SEÇSİS 
aracılığıyla toparlayıp sonuçları ilan etti. Aynı 
şekilde tüm sandık sonuçlarını CHP’de tek 
tek gözetleyip YSK’nin ilan ettiği sonuçlarla 
kendi sonuçlarını karşılaştırdı. Saptanan 
hatalar, yasal itiraz süresi olan 48 saat süre 
geçmeden ilçe merkezine, il merkezine ve 
genel merkeze uyarı gönderildi. Otomatik 
itiraz formları hazırlandı. CHP’nin bu sistemi 
kullandığı 2011’de, 1480 sandıkta hata 
tespit edildiğine ilişkin yapılan itirazlardan 
1460 tanesi geçerli sayıldı. 2014 Yerel 
Seçimleri’nde ise CHP sadece Ankara’daki 
12.334 sandıktan 6.240’ında hatalı işlem veya 
usulsüzlük tespit edip tutanaklarla itirazda 
bulundu. 

TBD BİLİŞİM Dergisi olarak “Dosya” 
sayfalarımızda 30 Mart 2014 Yerel 
Seçimleri’nde de kullanılan “SEÇSİS” 
Projesi’nin güvenlik, güvenirliliği ile 
seçim sürecinde bilişim teknolojilerinin 
kullanılmasına ilişkin ilgili tarafların 
değerlendirmelerini aldık. 
YSK’nın www.ysk.gov.tr web sitesinden 
edindiğimiz bilgilere göre, Kurum, “SEÇSİS, 
bir bütün olarak gerekli tüm güvenlik 
önlemlerini içeren bir yapıda” vurgusu 
yapıyor. Sistemin tasarım, gerçekleştirim 
ve kurulum aşamalarında, “bilgisayar ve 
ağ güvenliği” konusuna, en üst düzeyde 
özen gösterildiğe dikkat çekilirken YSK 
verilerinin ilçe-merkez arasında taşınması 
sırasında görüntülenmesi, değiştirilmesi ve 
bozulmasının önlendiğinin altı çiziliyor. 
SEÇSİS’i geliştiren HAVELSAN’dan 
SEÇSİS Proje Yöneticisi İsmail Göktaş, 
sistemin “İnternet’e kapalı, dolayısı ile dış 
müdahalelere de kapalı” olduğunu vurguladı. 
“Sistemde güvenlik zafiyeti yok” diyen 
Göktaş, SEÇSİS’i, HAVELSAN tarafından 
geliştirilen bir fotoğraf makinesine benzetti.  
Saldırılara karşı ileri teknoloji güvenlik 
ürünlerinin kullanıldığını, teknolojik 
paydaşlarla seçim günü koruma hizmetleri 
alındığını, yazılımın içerisinde birçok güvenlik 
önlemi bulunduğunu söyleyen Göktaş, 
sistemin güvenlik açıkları ve siber saldırılara 
karşı TÜBİTAK tarafından da denetlendiğini 
vurguladı.
2010’dan beri YSK’nın talep eden tüm 
partilerle arasında tek taraflı, güvenli bir 
iletişim altyapısı olduğu ve siyasi partilere 
veri sağladığını işaret eden Göktaş, tamamen 
yerli ve özgün olan SEÇSİS’in yazılımsal 
ya da mimari olarak bir benzeri başka bir 
ülkede kullanılmadığı, herhangi bir sistem 
ya da yazılımdan esinlenmediğine dikkat 
çekti. Göktaş, seçimleri manuel süreçlerin 
olmadığı bir ortama taşımak istediklerini 
söyledi.
Bir bilişimci olan, özellikle 30 Mart 2014 
Yerel Seçimleri’nde kullanılmak üzere 
“Seçim Takip Sistemi” geliştiren Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı 
Emrehan Halıcı ise, “SEÇSİS sistemi için 
bilişim ortamına özgün bir güvenilirlik sorunu 
olduğuna inanmıyoruz” dedi. Sandık sonuç 
tutanaklarının birkaç kez doldurulmadan 
sandık görevlileri ile paylaşılmasına 
olanak tanıyacak bir model geliştirilmesini 
öneren Halıcı, SEÇSİS altyapısının Adalet 
Bakanlığı’na bağlı UYAP’ı kullanmasını 
“sakıncalı” bulduğunu söyledi.
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü 
mezunu, Başkent Üniversitesi’nde MBA, 
Ankara Üniversitesi doktora çalışmalarını 
tamamlayan meslek hayatına bilgi 
teknolojileri alanında danışman ve proje 
yöneticisi olarak başlayan Dr. Bertan Kaya 

da “Seçim sisteminde sorunlar ve çözüm 
için kurumsal risk yönetimi önerisi” yazısıyla 
dosya sayfalarımıza katkı verdi. Kaya 
yazısında, “Seçim sistemimizde en büyük 
eksiklik, insan müdahalesine ve manuel 
işlemlere çok açık olması” derken YSK’ya 
COSO’nun 2004 tarihli Kurumsal Risk 
Yönetimi Sistemi’ni önerdi.
“Genç gözüyle seçim sistemleri” anlamında 
ise TBD Genç Yönetim Kurulu Üyesi 
Gökçen Burcu Ertürk ile TBD Genç üyesi 
Mehmet Altuğ Akgül, “Seçimlerde bilişim 
sistemlerinin kullanılması yerinde olacaktır” 
başlıklı yazı kaleme aldı. TBD Genç’liler, 
gelişmiş bilişim sistemlerine sahip 

teknolojilerin seçimlerde kullanılmasının 
hata ve itirazlara çözüm olacağına inanıyor.
Sandık sonuçları SEÇSİS üzerinden aktarıldı
Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) A.Ş. 
mühendisleri ile YSK’nin uzman personeli 
tarafından seçimler için geliştirilen SEÇSİS, 
30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde aktif 
olarak kullanıldı. YSK, bu seçimlerde sandık 
sonuçlarının tutanak ile gönderilmesi 
yerine, sandık sonuçlarının SEÇSİS Bilişim 
Sistemi üzerinden aktarılmasına karar 
verdi. Kurulun 370 sayılı kararı gereğince  
“SEÇSİS sisteminden döküm alınarak sandık 
başında kullanılacak olan Örnek: 51, 53, 54 
ve 54/1 No’lu sandık sonuç tutanağına ‘İl 
Adı, İlçe Adı, Seçim Çevresi, Seçim Bölgesi, 

Sandık Numarası, Oy 
Vermenin Yapıldığı 
Tarih, Sandık 
Seçmen Listesinde 
Yazılı Seçmenlerin 
Sayısı’ bilgilerinin 
sistemden otomatik 
olarak aktarılmasının 
uygun olduğu” 
kararlaştırıldı. 
Böylece YSK, 
seçimlerde sonuçları 
elden toplamak 
yerine SEÇSİS 
Bilişim Sistemi ile 
çok daha hızlı bir 

şekilde topladı. Hem kâğıt israfının önüne 
geçildi hem de zamandan kazanıldı.

Bu seçimlere hile karışmaması, güvenilir 
bir seçim sonucu için yurttaşlar, sivil toplum 
kuruluşları, kitle örgütleri ve siyasal partiler 
sorumluluk üstlenip çeşitli girişimlerde 
bulundular, özellikle sandıklara sahip 
çıkmaya çalıştılar. Seçmen, sandığa sahip 
çıkarak elektronik manipülasyonla oyların 
çalınması, aktarılması vs. hileli işlemlerin 
çok mümkün olamayacağına inandı. Sandık 
kurulları ve siyasal partiler tutanaklar 
üzerindeki rakamları her an izleyip kontrol 
ettiler.  

http://www.bilisimdergisi.org/s165

D
os

ya Seçim güvenliği, 
seçim sisteminin açıkları

http://www.bilisimdergisi.org/s165


2014 MAYIS56 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 57

Seçim dönemlerinde yaşananlar ile ilgili yaptığı tespitlerle, oluşan problemleri ve soru 
işaretlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan Temiz Seçim Platformu’nun (TSP), Eylül 
2013’te yayınladığı listede; seçimlerle ilgili tespit edilen 100 hile, kuşku ve suiistimal 

konuları ile yapılması gereken düzenlemeler yer aldı. Listede SEÇSİS ile ilgili şu eleştiriler 
getirildi:

* Programın kaynak kodları açık olmadığından, programın içeriğinin ne olduğunu anlamak 
mümkün değildir.

*Donanım sistemi ve yazılım siyasi partilerin incelemesine açık değildir.

*Bazı kurumlar sorgulama yapabilmesine rağmen siyasi partilere bağlantı ve sorgulama 
hakkı verilmemektedir.

*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.

*SEÇSİS, üçüncü bir kontrol/
güvenlik yazılımı ile korunmamakta, 
çalışmasının doğruluğu kontrol 
edilmemektedir.

*İlçe seçim kurullarındaki 
donanımlar ve yazılımlar 
üzerinde herhangi bir denetim 
yapılmamaktadır.

*SEÇSİS’e ait bir altyapı 
olmadığından TÜRKTELEKOM/UYAP 
altyapısı kullanılarak veri transferi 
yapılmaktadır.

*İlçelerde sadece  veri girişi 
yapılmasına rağmen, donanıma 
müdahale edilerek eklenebilecek 
korsan bir yazılım ile giriş 
sinyallerinin merkezi bilgisayara 
farklı olarak gönderilmesi 
mümkündür.

Getirilen öneriler ise şöyle sıralanıyor:

*Kullanılan yazılımın kaynak kodları siyasi 
partilerin kontrolüne açılmalıdır.

*Açık kaynak kodlu yazılıma geçilmelidir.

*YSK’nın denetimindeki bilgi işlem 
merkezinde tüm siyasi partiler temsilci 
bulundurabilmelidir. (Belçika, Almanya, 
İngiltere, Fransa, ABD, İtalya, Avustralya 
ve Brezilya gibi bazı ülkelerde seçim 
değerlendirme merkezlerinde temsilci 
bulunmaktadır.)

*TÜBİTAK tarafından yeni bir zaman damgası 
üretilmeli,  siyasi partilere link atılarak eş 
zamanlı veri kaydı gerçekleştirilmelidir.

*Kullanılan güvenlik ağı, portal anahtarı daha 
güvenli bir duruma getirilmeli, SEÇSİS üçüncü 
bir kontrol/güvenlik yazılımı ile korunmalıdır.

*Sayım esnasında yaşanan sistem 
aksaklıklarından sonra merkezi bilgisayarın 
kayıt logları incelenmelidir.

*Bazı kurumlara verilen sorgulama hakkı 
siyasi partilere de verilmelidir. Siyasi partiler 
altyapıya dahil edilmeli, tek taraflı link 
açılarak  verilerin eşzamanlı kayıt yapılması 
sağlanmalıdır.

*Veri akışı biter bitmez harici disk internet 
yolu ile tüm yurttaşlarımıza açılmalı, 
her bireye kendi sandığını görme imkanı 
sağlanmalıdır.

*SEÇSİS altyapısı UYAP’dan bağımsız hale 
getirilmeli, yeni bir altyapıyı oturtulmalıdır.

*Kullanılan kripto yeniden gözden geçirilmeli, 
güvenlik katsayısı arttırılmalı ve her seçim 
döneminde yenilenmelidir.

*İlçe seçim kurulları ile merkezi sistem 
arasındaki Telekom tarafından sağlanan 
altyapı her aşamada denetlenmelidir.

*Sisteme bağlı her terminalin başında siyasi 
partiler temsilci bulundurabilmelidir.

*Oy pusulalarında seçim bölgesi ve sandık 
numaraları yazılı olmalı, seçim sonuç 
tutanağı tarayıcıdan geçirilerek orijinal haliyle 
seçmenin denetimine açılmalıdır.

SEÇSİS Projesi’ndeki 
endişeler
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