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YSK: SEÇSİS, bir bütün 
olarak gerekli tüm güvenlik 
önlemlerini içeren bir yapıda

Sistemin tasarım, 
gerçekleştirim 
ve kurulum 
aşamalarında, 
“bilgisayar ve 
ağ güvenliği” 
konusuna, en 
üst düzeyde 
özen gösterildiği 
vurgulanırken YSK 
verilerinin ilçe-
merkez arasında 
taşınması sırasında 
görüntülenmesi, 
değiştirilmesi 
ve bozulmasının 
önlendiğinin altı 
çiziliyor. 

Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi (SEÇSİS) Projesi’nin güvenliği ve 
güvenirliği konusunda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na (YSK), yaptığımız başvuruya 
verilen yanıtta, kurumun www.ysk.gov.tr web sitesinden tüm bilgileri edinebileceğimiz 
bildirildi. Kurumun sitesinde SEÇSİS, “seçimle ilgili her türlü veri, bilgi ve belgenin 

üretildiği ve güvenli bir şekilde saklandığı bir bilgi sistemi” olarak tanımlanıyor. 

Kuruma özgü SEÇSİS Uygulama Sistemi’nin “Internet’ten tümüyle bağımsız, özel bir kurum 
ağına dayalı” olarak geliştirildiği belirtilirken ilçe seçim kurullarındaki uç bilgisayarların, ekonomik 
nedenlerle, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı’nı (UYAP) kullanıp Merkez’e bağlandığı bildiriliyor. Ancak 

İlçelerdeki istemci kişisel bilgisayar 
sistemleriyle merkezdeki büyük boy veri 
tabanı ve uygulama sunucularından oluşan 
su sistemlerin tümü, “YSK Kurum Ağı” 
olarak adlandırılıyor. YSK Kurum Ağı, kurum 
personelinden başkasının erişimine ve Internet’e 
tümüyle kapalı, verilerin iletişim sırasında 
kriptolandığı özel bir ağ ile birbirlerine bağlı 
olarak çalışıyor. İlçelerdeki kişisel bilgisayar 
sistemleri, merkezdeki sistemlerin basit birer 
erişim ucu (terminali) olarak işlev görüyor.

Merkez ve taşra birimlerindeki 
bilgisayarlarda işletim sistemi olarak, tüm 
kamu kurumları ve özel sektörde kullanılan 
MS Windows İşletim Sistemi bulunuyor. 
Ancak, SEÇSİS Uygulama Yazılımı; seçim iş ve 
işlemlerinde, hesaplamalarda, rapor üretiminde 
kullanılıp MS Windows İşletim Sistemi’nden 
bağımsız çalışıyor.

MS-Windows işletim sisteminin, Internet’e 
kapalı özel bir ağ bağlamında ve Merkez’deki 
veriler ve uygulama programları açısından 
herhangi bir güvenlik sorununa kaynaklık etmesi 
söz konusu olamaz. Buna rağmen, ilçelerin 
merkeze bağlandıkları noktada, omurga anahtarı 
üstünde, Kurum içinden gelebilecek saldırılara 
karşı da, virüs tarama, (firewall) koruma duvarı 
ve (intrusion detection and protection) saldırı 
tespit ve koruma sistemleri ayrıca kullanılıyor.

SEÇSİS Bilişim Sistemi’nin güvenlik tasarımı, 
bir bütün olarak gerekli tüm güvenlik önlemlerini 
içeren bir yapıda. YSK sitesi bilgileri ile SEÇSİS 
sistemi bilgileri ayrı bilgisayarlarda tutuluyor. 

Adalet Bakanlığı’nın siyasi otoriteye bağlı yapısı 
ve Anayasa’nın seçim işlerini, siyaset dışı yargı 
denetimine bırakma ilkesi göz önünde tutularak, 
“UYAP üstünden aktarılan YSK verilerinin, 
VPN (Virtual Private Network) yöntemiyle 
kriptolanarak, VPN tünelleri içinden taşınması 
yolu”nun  benimsendiği vurgulanıyor. Böylece, 
YSK verilerinin ilçe-Merkez arasında taşınması 
sırasında görüntülenmesi, değiştirilmesi ve 
bozulmasının önlendiğine dikkat çekiliyor.

YSK’nın İnternet sitesinde SEÇSİS hakkında 
şu bilgiler yer alıyor: 

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli 
aşamalardan geçerek bugünkü konumuna geldi. 
16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçim Kanunu ile; İllerde ve ilçelerde Seçim 
Kurulları oluşturuldu, ayrıca Ankara’da 
görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) kuruldu. Bu Kanun ile seçim güvenliği, 
yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlandı, 
seçim sürecinde yargı denetimi esası getiren 
Kanun, seçim işlerinin seçim kurullarınca 
yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin 
görülmesinde yargıç gözetim ve denetimine tabi 
olacağı hükmü getirildi. YSK, 26 Nisan 1961 tarih 
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer aldı. 

SEÇSİS Projesi, yazılımı Java programlama 
dili ile web tabanlı olarak HAVELSAN A.Ş. 
mühendisleri ile YSK’nin uzman personelinin 
ortak çalışması sonucu 11 ayda hazırlanan özgün 
bir yazılım olup Oracle veri tabanı üzerinde 
çalışıyor.
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SEÇSİS’te, seçim sürecinde seçim sonuçlarına 
ilişkin veriler, her aşamada tutulan tutanaklarla 
karşılaştırılabilmesi için www.ysk.gov.tr isimli 
İnternet sitesinde yayımlanıyor. Ayrıca, özet 
seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlanıyor.

SEÇSİS bilişim sisteminin güvenirliliği

SEÇSİS Bilişim Sisteminin tasarım, 
gerçekleştirim ve kurulum aşamalarında, 
“bilgisayar ve ağ güvenliği” konusuna, en üst 
düzeyde özen gösterildi. Bu bağlamda, bilinen 
güvenlik tehditlerinin, seçimlerin güvenliğini ve 
Türkiye’nin seçimler konusunda uluslararası 
prestijini olumsuz yönde etkilememesi için 
gerekli tüm önlemler alındı.

SEÇSİS uygulama sisteminin güvenirliği

Sistemde saklanan verilerin bütünlüğünün 
(integrity) ve gizliliğinin (privacy) korunması ve 
sistemin bir bütün olarak kullanılabilirliğinin 
(availability) sağlanabilmesi için ilk ve en 
önemli koşul sisteme girişlerin denetim altında 
tutulmasıdır. 

SEÇSİS Bilişim Sistemine girişlerin 
denetim altında tutulması için alınan en 
önemli önlem, Kuruma özgü SEÇSİS Uygulama 
ve halka açık SEÇSİS Portal sistemlerinin 
birbirinden tümüyle bağımsız bir yapıda 
tasarlanmış olmasıdır.

Kuruma özgü SEÇSİS Uygulama Sistemi, 
Internet’ten tümüyle bağımsız, özel bir kurum 
ağına dayalı olarak geliştirildi. İlçe seçim 
kurullarındaki uç bilgisayarlar, ekonomik 

nedenlerle, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı 
Ağı’nı (UYAP) kullanarak Merkeze bağlanıyor. 
Adalet Bakanlığı’nın bir siyasi otoriteye bağlı 
yapısı, Anayasa’nın seçim işlerini, siyaset dışı 
yargı denetimine bırakmış olma ilkesi göz 
önünde tutularak, UYAP üstünden aktarılan 
YSK verilerinin, VPN (Virtual Private Network) 
yöntemiyle kriptolanarak, VPN tünelleri içinden 
taşınması yolu benimsendi. Bu sayede, YSK 
verilerinin ilçe-Merkez arasında taşınması 
sırasında görüntülenmesi, değiştirilmesi ve 
bozulması önleniyor.

SEÇSİS Uygulama Sistemi’ne giriş 
denetiminin önemli diğer bir ayağı, kullanıcı 
şifre denetimidir. Gerek ilçelerden, gerekse 
merkezden sisteme giriş yapacak kullanıcıların 
(Kurum personelinin) her biri, farklı bir kullanıcı 
adı ve kullanıcı şifresi kullanmak zorunda. Bir 
kullanıcı adı ile sadece bir bilgisayarda 
çalışılabilir. Şifreler, personelin unvanları ve 
yapacakları görevlere göre veriliyor. Şifrelerin 
başkalarınca öğrenilmesine karşı Kurum 
tarafından ciddi bir şifre yönetimi uygulanıp bu 
bağlamda, sistem, otomatik olarak, kullanıcıları, 
şifrelerini, dönem dönem değiştirmeye zorluyor. 
Bu yolla, hangi sisteme kim ne zaman girdi, hangi 
işlemi ne zaman yaptı gibi  soruşturmalarda 
yararlanılacak izleme (log) bilgileri işlem 
düzeyinde tutuluyor, bunlardan sıkça görülmesi 
istenenler uygulama yazılımının “Geri İzleme” 
bölümünde ekrandan yetkili personelce 
görülebiliyor.

Merkezde yer alan ve SEÇSİS donanım 
sistemleriyle birlikte satın alınan “Sistem 
Yönetim Yazılımı”, farklı sistemlere girişlere 
ilişkin izleme kütüklerini merkezi olarak saklıyor 
ve bunlar üzerinde çeşitli sorgulamaları kolay ve 
bir bütün olarak yapmaya izin veriyor. Bu altyapı 
sayesinde, Kurum dışından gelebilecek (dış) 
tehditlerin yanı sıra, Kurum içinden gelebilecek 
(iç) tehditlere karşı da etkili önlem alınmış 
oluyor. Personel, yayımlanan genelgelerle, bu 
bağlamdaki kişisel sorumlulukları ve şifrelerini 
başkalarıyla paylaşmanın yaratabileceği hukuki 
sonuçlar konusunda sürekli bilgilendirilip 
bilinçlendiriliyor.

YSK Bilgi İşlem Merkezi’ne fiziki girişler, 
güvenlik kartlarıyla yapılıyor. Bu yolla ilgisiz ve 
yetkisiz kişilerin merkeze girişleri engelleniyor. 
YSK binasına girişler, her an polis denetimi 
altında tutuluyor. Seçim günleri, bina polis 
kordonu altına alınıp ve binanın bulunduğu yol 
trafiğe kapatılıyor.

SEÇSİS Uygulama Sistemi özel bir kurum 
ağına dayalı. Bu nedenle, herkese açık Internet’e 
özgü güvenlik tehditleri bu ağ için söz konusu 
değil. Ancak, merkezdeki sunucu bilgisayar 
sistemleri UNIX/LINUX işletim sistemi altında 
çalışıyor olsa da, MS Windows XP işletim sistemi 
altında çalışan ilçelerdeki uç bilgisayarların virüs 
ve benzeri kötü niyetli yazılımlar taşıyabilme 
potansiyeli düşünülerek, SEÇSİS Uygulama 
Sistemi’nin ağ girişine, güçlü bir virüs tarama 
yazılımı da monte edildi. İlçelerden Merkeze 
aktarılan tüm veriler, her olasılığa karşı, bu virüs 
tarayıcıdan geçerek sisteme ulaşabiliyor.

SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanı, 
sistemde, hataya dayanıklı RAID (1+0) yapısında, 
yüksek sığalı (10TB) Anlayışlı Disk Sistemi 
üzerinde tutuluyor. Bu yüksek sığa sayesinde, 
veri tabanı, disk üstünde sık sık yedeklenmekte 
ve birden çok kopya olarak saklanıyor. Bunun 
yanı sıra, sistemdeki tüm veriler, günde 3 kere 
disk sisteminden bağımsız teypler üstünde de 
otamatik olarak yedekleniyor. Bu teyplerin bir 
kopyası, coğrafi olarak, başka bir mekânda da 
tutulup bu yolla, sistemi (sel, deprem, yangın, 
v.b.) felaketten kurtarma olanağı da yaratıldı.

SEÇSİS portal sisteminin güvenirliği

SEÇSİS Portal Sistemi, halka, dolayısıyla 
Internet’e ve dış saldırılara açık bir sistem. Bu 
nedenle, Portal sistemi, tüm Internet’e açık 
sistemler gibi (örneğin bankaların Internet 
şubeleri gibi), bir dizi ciddi güvenlik düzeneğiyle 
koruma altına alındı. Bu düzenekler, saldırı tespit 
ve koruma (intrusion detection and protection), 
güvenlik duvarı (firewall) ve virüs koruma (virus 
protection) sistemleri olarak sıralanıyor.

Saldırı tespit ve koruma sistemi, SEÇSİS 
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Portal Sisteminin Internet’e bağlantı noktasında 
yer alıp, UNIX/LINUX işletim sistemleri altında 
çalışan Portal Veri Tabanı ve Uygulama 
Sunucularına, dış dünyadan sızmaları önlemek 
için öngörüldü. Bunun yanı sıra, Portal 
sistemindeki veriler “salt okunur” nitelikte 
öngörülüp değiştirilmeleri engellendi.Saldırı 
tespit sistemi, daha çok Portal Sisteminin 
bütünlüğü (integrity) ile kullanılabilirliğine 
(availability) karşı ve izinsiz giriş (unauthorized 
login) tehditlerine yönelik düşünüldü.

Portal sistemi, SEÇSİS Uygulama Sistemine 
özgü, Seçmen ve Seçim Sonuçları gibi veri 
tabanlarından üretilen “kopya” veri tabanlarını 
kullanıyor. Bu verilerin bir biçimde bozulmuş 
olması SEÇSİS Uygulama Sisteminin veri 
bütünlüğüne yönelik herhangi bir tehdit de 
oluşturmuyor.

Güvenlik duvarı (Firewall), saldırı tespit ve 
koruma sistemi gibi, SEÇSİS Portal Sisteminin 
Internet’e bağlantı noktasında yer alıyor. TCP/
IP sistem ağ yazılımlarının güvenlik açıklarından 
kaynaklanan saldırılara yönelik öngörülüp gerekli 
tüm filtrelemeler ile erişim denetimleri bu 
sistem sayesinde gerçekleştiriliyor.

Portal sisteminin Internet’e bağlantısı, aynı 
zamanda Kurumun (YSK) Internet’e bağlantısı 
olarak da kullanılıyor. Güvenlik Duvarı ve Virüs 
Koruma Sistemlerinden, Kurum içi kişisel uç 
bilgisayar sistemlerinin güvenliği amacıyla da 
yararlanılıyor.

Portal Sistemi, seçmenlere ve kurumlara 
çeşitli sorgulamaları yapabilme olanağı sunuyor. 
Bu amaçla, öngörülen sorgulama seçeneklerinin 
üstünde, örüntü tanıma yönünden yeterli 
karmaşıklıkta, resim görünümlü bir damga 
(karakter) dizgisi de yer alıyor ve kişiler bu 
dizgide yer alan 7 karakteri ilgili alana girerek 
sorgulama yapabiliyor. Bu önlem sayesinde, 
kötü niyetli kişilerin, otomatik tarama yapan 
yazılımlarla Portal Sisteminin kullanılabilirliğine 
tehdit oluşturmaları engelleniyor.

Güvenlik bileşenlerinin yazılım güncellemesi, 
YSK Bilgi-İşlem Merkezinde, merkezi “Sistem 
Yönetim Yazılımı” aracılığıyla “sistemli” bir 
biçimde gerçekleştirilip bu yolla ortaya çıkan yeni 
tehditlere, zamanında önlem alma olanakları 
yaratıldı. Merkezi “Sistem Yönetim Yazılımı”, 
aslında, YSK Bilgi-İşlem Merkezindeki sistemleri, 
tek noktadan ve uzmanlaşmış kişilerce denetim 
altında tutmanın önemli bir aracı oldu.
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