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“SEÇSİS, HAVELSAN 
tarafından geliştirilen 
bir fotoğraf makinesi 
gibi” diyen Göktaş, 
oylama sonuçlarının 
sisteme girişinin tüm 
SEÇSİS’in yüzde 10’unu 
oluşturduğunu belirtti.  
Göktaş, sistemin 
güvenlik açıkları ve 
siber saldırılara karşı 
TÜBİTAK tarafından 
da denetlendiğini 
vurguladı.

saldırılara maruz kalan kısım ise SEÇSİS’in portal diye adlandırdığımız kamuya açık olan ve 
bilgilendirme amacı ile kullanılan kısmıdır. Seçim faaliyetleri, bu dışarıya açık olarak be-
lirtilen kısımda yürütülmüyor. Sistemde güvenlik zafiyeti yok” diye konuştu.

“SEÇSİS’in bir oylama sistemi değil, oylama öncesi ve sonrası faaliyetlerin yürütüldüğü ve 
oy oranlarına göre kazanan partilerin/adayların belirlendiği bir sistem” olduğunu belirten 
Göktaş, oylama sonuçlarının sisteme giriş işlemlerinin tüm SEÇSİS sisteminin sadece yüzde 
10’unu oluşturduğunun altını çizdi.

“Oyların yanlış sayılması ya da tutanakların yanlış tutulması/doldurulması tamamen 
SEÇSİS’in kullanım alanı dışında gerçekleşmektedir” diyen Göktaş, hataların kolayca tespit 
edilmesine olanak veren SEÇSİS tarama modülünün 2014’te tamamlandığını bildirdi. 

İmzalı sonuç tutanaklarının SEÇSİS üzerinden taranarak seçim günü YSK web sayfasında 
eş zamanlı olarak partilerle paylaşıldığını böylece tutanakların kontrol edildiğini anlatan 
Göktaş, SEÇSİS sisteminin güvenilirliği ile ilgili tüm çalışmaların yapıldığını sistemin üçüncü 
firma ve kurumlar tarafından güvenlik ve sızma testlerine tabi tutulduğunu söyledi.

Saldırılara karşı ileri teknoloji güvenlik ürünlerinin kullanıldığını, teknolojik paydaşlarla 
seçim günü koruma hizmetleri alındığını, yazılımın içerisinde birçok güvenlik önlemi 
bulunduğunu ifade eden 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 esinlenmediğinin altını çizdi.

“Medyada adı geçen ABD, Avrupa ve Yunanistan’da kullanıldığı söylenen böyle bir sistem 
yok. Bu dillendirmeler asılsız” diyen Göktaş, SEÇSİS Projesi’nde kullanılan işletim sistem-
lerinin dünyada hemen hemen tüm sistemlerde kullanıldığına dikkat çekti. 

Göktaş, “SEÇSİS HAVELSAN tarafından geliştirilen bir fotoğraf makinesi gibi, seçim günü 
partiler ve adaylar millet karşında nasıl poz verirlerse resmi o şekilde çekip ilgililerine 
sunuyor” dedi.

Sisteme ilişkin şikâyetlerin, seçim faaliyetlerinin tamamının SEÇSİS kapsamına alınmadan, 
oylama ve sonuçların açıklanması mümkün olduğunca hızlandırılmadan ve elle yapılan 
işlemlerin minimuma indirilmeden bitmeyeceği izlenimi taşıdığını söyleyen Göktaş, söz-
lerini “Biz seçimleri manuel süreçlerin olmadığı bir ortama taşımak istiyoruz. Türkiye ve 
Türk halkı bunu hak ediyor” diyerek bitirdi.

2005’te YSK tarafından yazılım ve donanım ihalesiyle 
temeli atılan SEÇSİS’i geliştiren HAVELSAN SEÇSİS 
Proje Yöneticisi İsmail Göktaş,  “Dosya” sayfalarımız için 
sorularımızı, oldukça ayrıntılı bir şekilde yanıtladı. Göktaş, 
Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi 
Projesi adının 2013 Aralık ayında YSK kararıyla “Seçim 
Bilişim Sistemi” Projesi olarak değiştirildiğini anımsattı. 
SEÇSİS’in aşamalarından söz eden Göktaş, sistemin mi-
marisinin gözden geçirildiğini, daha hızlı, daha güvenli ve 
daha güncel bir sistem oluşturulduğunu, daha şeffaf bir 
seçim olabilmesi için siyasi parti sandık sonuç web servisi, 
seçim sonuçları görüntüleme ekranları, sandık sonuç 
tutanaklarının taranması ve siyasi partiler ile paylaşılması 
gibi yeni uygulamaların eklendiğini anlattı. 
İlk kez 30 Mart 2014 seçimlerinde sandık sonuç bilgilerinin 
web servisleri aracılığıyla partilerle paylaşıldığına dikkat 
çeken Göktaş, Türk seçim mevzuatına göre tasarlanan 
SEÇSİS’in tüm modüllerinin YSK tarafından sorunsuzca 
kullanıldığını kaydetti. 
“SEÇSİS, İnternet’e kapalı, dolayısı ile dış müdahalelere 
de kapalı bir sistem” diyen Göktaş, “Tehditlere ve 

HAVELSAN SEÇSİS Proje Yöneticisi 
İsmail Göktaş:

İnternet’e, dış müdahalelere kapalı 
sistemde güvenlik zafiyeti yok
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-Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 
kullandığı Bilgisayar Destekli Merkezi 
Seçmen Kütüğü Sistemi (SEÇSİS) Projesi 
kapsamında HAVELSAN ve YSK’nın nasıl 
bir çalışması oldu? HAVELSAN olarak 
SEÇSİS’e nasıl bir katkı verdiniz? 

-Genel bir bilgilendirme yaparak 
bu sorunun cevabına başlamak isteriz. 
Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen 
Kütüğü Sistemi (SEÇSİS) Projesi, 2013 
Aralık ayında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 
tarafından alınan komisyon kararı ile 
“Seçim Bilişim Sistemi” Projesi adını 
almıştır. Projenin kısa adı SEÇSİS’dir. 

SEÇSİS Projesi, 2005 yılında YSK 
tarafından yazılım ve donanım ihalesi 
yapılarak temeli atılan ve ihaleyi kazanan 
HAVELSAN tarafından geliştirilmiş bir 
projedir. Proje içerisinde geliştirilen 
tüm yazılım faaliyetleri HAVELSAN 
mühendisleri ve YSK’nın uzman bilişim 
personelleri tarafından gerçekleştirilmiş. 
Projenin temel amacı maddeler halinde 
şu şekilde özetlenebilir:

1. Seçmenlerin kimlik ve 
adres bilgilerinin T.C. Kimlik 

Numarasına 
dayalı olarak 
bilgisayar ortamına 
aktarılması ile bir 
seçmen kütüğü 
oluşturulması.
2. 
Seçmen kütüğünün 
bilgisayar 
ortamında, 
“merkezi” yapıda, 
doğru, güncel ve 
tutarlı bir bütün 
olarak, güvenli 
bir biçimde 
saklanması 
ve seçimlerde 
kullanılması.
3. 
Seçimlerin 

hızlı,güvenli,sağlıklı,ekonomik 
ve şeffaf bir biçimde 
gerçekleştirilmesi.

4. Seçim sonuçlarının ilçelerden hızlı 
ve güvenli bir biçimde Merkeze 
aktarılması.

5. Seçmenlerin kimlik, adres 
ve sandık bilgilerini; siyasi 
partiler,basın ve kamuoyunun 
ise seçim sonuçlarını İnternet 
üstünden kolayca izleyebilmesi.

Projenin ilk uygulaması, 23. 
Dönem Milletvekili Seçimi ile 2007’de 
gerçekleşmiş. Sonrasında yine 2007’de 
gerçekleşen Anayasa Değişikliği 
Halkoylaması Seçimi SEÇSİS Projesi ile 
yapılmış. 

2008 yılında 5749 sayılı kanun ile 
MERNİS Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) 
ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) ile SEÇSİS 
projesinin entegre edilmesini sağlayan 
SEÇSİS II Projesi YSK ile tarafımızca 
imzalanmış. Proje kapsamında ek 
donanımlar ve yazılım geliştirme 
faaliyetleri yapılmış. Bu proje ile aşağıda 
maddeler halinde belirtilen kazanımlar 
sağlanmış:

1. T.C. Kimlik Numarasına dayalı 
seçmen kütüğünün oluşturulması 
ve sürekli güncelleştirmeye geçiş.
(2008)

2. Seçimlerde parmak boyama 
işleminin kaldırılması. (2008)

3. Sandık ölçekli seçim sonuçlarının 
siyasi parti genel merkezleri ile 
eş zamanlı olarak paylaşılması. 
(2011)

4. Sistem performansı,  güvenliği ve 
işlevselliğinin arttırılması.

SEÇSİS sistemi, 2007’de 
TÜSİAD tarafından düzenlenen e-tr 
ödüllerinde“Kamudan Vatandaşa 
Hizmetler” kategorisinde birinciliği almış.

Geliştirilen yeni sistem ilk defa 
2009 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde 
kullanılmış ve seçim sistem açısından 
başarılı olarak tamamlanmış. 2010 yılı 
Halkoylaması ve 2011 Yılı 24.Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri de yine bu 
sistem kullanılarak başarılı bir biçimde 
tamamlanmış.

2013 yılı Ekim ayında YSK 
tarafından, güncel güvenlik tehditleri 
ve teknolojik ilerlemeler kapsamında 
SEÇSİS değerlendirilmiş. Ortaya çıkan 
gereksinimler tarafımıza iletilmiş bu 
ihtiyaçlar çerçevesinde SEÇSİS III Projesi 
imzalanmış. 

Proje kapsamında SEÇSİS sistem 
mimarisi tam anlamı ile yeniden gözden 
geçirilmiş, tedarik edilen hazır donanım 
ve yazılımlar ile daha hızlı, daha güvenli 
ve daha güncel bir SEÇSİS sistemi 
oluşturulması sağlanmış. Ayrıca proje 
kapsamında SEÇSİS yazılımına ciddi 
boyutta yenilikler eklenmiş ve daha şeffaf 
bir seçim olabilmesi için siyasi parti 
sandık sonuç web servisi, seçim sonuçları 
görüntüleme ekranları, sandık sonuç 

tutanaklarının taranması ve siyasi partiler 
ile paylaşılması gibi yeni uygulamalar da 
geliştirilmiş.

-CHP’nin geliştirdiği “Seçim Takip 
Sistemi”ni inceleyebildiniz mi? 

-Hayır. CHP’nin geliştirmiş olduğu 
“Seçim Takip Sistemi’ni inceleme fırsatı 
bulamadık. HAVELSAN olarak bizim 
sözleşmesel sorumluluğumuz SEÇSİS ile 
sınırlıdır ve bu kapsamda da müşterimiz 
YSK’dır.

-CHP’nin “Seçim Takip Sistemi” ile 
YSK’nın SEÇSİS projesi arasında bir ilişki 
kuruldu mu?

-Evet. YSK’nın talep eden tüm 
partilerlearasında tek taraflı, güvenli bir 
iletişim altyapısı mevcut. Bu anlamda 
2010 yılından beri 5980 sayılı kanunla YSK 
siyasi partilere veri sağlar durumda.

Daha önce bilgi paylaşımı web 
sayfası üzerinden yapılırken, ilk kez bu 
yıl Mahalli İdareler seçimlerinde sandık 
sonuç bilgileri web servisleri aracılığı ile 
partilerle paylaşıldı.
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-Sizce SEÇSİS’in tüm süreçlerinde 
yaşanabilecek tek tek sorun, açık ve 
güvenlik zaafiyetleri nelerdir? 

-Seçim süreci ile seçim sistemini ayrı 
ayrı ele almak gerektiğinden bu soruyu 
başlıklara ayırarak cevaplamayı daha 
uygun buluyoruz.

SEÇSİS 2007’den beri kullanılan 
büyük, küçük onlarca seçimde YSK 
tarafından başarı ile kullanılmış 
ve kendisini kanıtlamış bir sistem. 
Bizim sadece büyük seçimlerde adını 
duyduğumuz SEÇSİS, neredeyse her 
hafta, her ay yapılan birçok küçük 
seçimde de kullanılıyor.

Dolayısı ile SEÇSİS’in tüm modülleri, 
Türk seçim mevzuatına göre tasarlanmış 
ve YSK tarafından sorunsuzca 
kullanılmakta.

SEÇSİS; YSK tarafından da açıklandığı 
ve artık kamu tarafından da yaygın olarak 
bilindiği üzere İnternet’e kapalı, dolayısı 
ile dış müdahalelere de kapalı bir sistem.

Tehditlere ve saldırılara maruz 
kalan kısım ise SEÇSİS’in portal diye 
adlandırdığımız kamuya açık olan ve 
bilgilendirme amacı ile kullanılan 
kısmıdır. Tekrar belirtmek isteriz ki 
seçim faaliyetleri, bu dışarıya açık 
olarak belirtilen kısımda yürütülmüyor. 
Sistemde güvenlik zafiyeti yok.

-YSK’nın SEÇSİS Projesi’nde CHP’nin 
geliştirdiği “Seçim Takip Sistemi”nin 
verilerde saptadığı hata ve yanlışların 
giderilmesi için ve Türkiye’nin 
kullandığı bu seçim sisteminin 
güvenirliliği açısından ne gibi önerilerde 
bulunabilirsiniz?

-Öncelikle şunu ifade etmek isteriz: 
SEÇSİS bir oylama sistemi değil. Oylama 
öncesi ve sonrası faaliyetlerin yürütüldüğü 

ve oy oranlarına göre kazanan partilerin/
adayların belirlendiği bir sistemdir. 
Oylama sonuçlarının sisteme giriş 
işlemleri de tüm SEÇSİS sisteminin 
sadece yüzde 10’una tekabül ediyor.

Oylama sonrasında sandıkların 
kapanması ile tüm oy sayımları tüm 
partilerin temsilcilerinin katılımı 
ile sandık başında manuel olarak 
gerçekleştirilmekte, oylar kapalı mühürlü 
torbalar içinde saklanmakta ve yine 
manuel olarak hazırlanan tutanakla 
kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına 
alınan tutanaklarla, oylar daha sonra İlçe 
Seçim Kurullarına getirilmekte ve YSK 
tarafından görevlendirilen İlçe Seçim 
Kurulu personelleri tarafından seçim 
gecesi SEÇSİS’e girilmektedir. Seçim 
günü bu aşamaya kadar olan süreçte 
SEÇSİS kullanılmamaktadır.

Dolayısı ile oyların yanlış sayılması 
ya da tutanakların yanlış tutulması/
doldurulması tamamen SEÇSİS’in 
kullanım alanı dışında gerçekleşmektedir. 
Buna rağmen bu hataların kolayca tespit 
edilmesine imkân veren SEÇSİS tarama 
modülü 2014 yılında tamamlandır. Modül 
kısaca şu şekilde hizmet veriyor; Sandık 
Başkanı tarafından doldurulan sandık 
sonuç tutanakları siyasi parti temsilcileri 

tarafından sandık başında alınıyor.

Aynı zamanda bu tutanaklar, İlçe 
seçim kurulları tarafından taranarak 
SEÇSİS sistemine YSK’nın partilere 
sağladığı en son imkân ile HAVELSAN 
tarafından yapılan yazılımla giriliyor. 
Sandık kurulu imzalı sonuç tutanakları 
SEÇSİS üzerinden taranarak seçim 
günü YSK web sayfası üzerinden eş 
zamanlı olarak partiler ile paylaşılıyor.  
Bu sayede partilere sandık başında 
aldıkları tutanaklar ile SEÇSİS’den girilen 
tutanakların kontrol edilmesi imkânı 
sağlanıyor.

HAVELSAN olarak SEÇSİS sisteminin 
güvenilirliği ile ilgili tüm çalışmalar 
yapıldı. Sistem, üçüncü firma ve kurumlar 
tarafından güvenlik ve sızma testlerine 
tabi tutuldu.

Hedefimiz, SEÇSİS sistemi içerisinde 
olmayan seçim süreçlerinin elektronik 
olarak SEÇSİS sistemi üzerinden 
yapılmasını sağlamak.

-SEÇSİS’in dışarıdan çok kolay 
müdahale edilen (hacklenen) bir 
sistem olduğu iddialar dile getiriliyor. 
Hatta ABD ve Yunanistan’daki olumsuz 
deneyimlerden sonra ABD ve Avrupa’da 
sistemin kullanımına son verildiği 
dillendiriliyor. Bu iddialar doğru mu? 
SECSİS’te, dışarıdan müdahaleye karşı 
nasıl bir önlem alındı?

-SEÇSİS Projesi kapsamında 
kullanılan uygulama yazılımı ve sistem 
mimarisi tamamen yerli, özgün ve 
HAVELSAN mühendisleri tarafından 
gerçekleştirilmiş. Bu sistemin yazılımsal 
ya da mimari olarak bir benzeri başka bir 
ülkede kullanılmamış ya da bu sistem 
gerçekleştirilirken başka bir ülkede 
kullanılan sistem ya da yazılımdan da 
esinlenilmemiş. 

Medyada adı geçen ABD, Avrupa ve 
Yunanistan’da kullanıldığı söylenen böyle 
bir sistem yok. Bu dillendirmeler asılsız. 

Dolayısı ile ABD ve Yunanistan’daki 
olumsuz deneyimlerden sonra ABD ve 
Avrupa’da sistemin kullanımına son 
verildiği sorusu gerçeği yansıtmıyor.

SEÇSİS 2 kısımdan oluşuyor. Birinci 
kısım, YSK tarafından seçimlerde 
kullanılan kısımdır. Bu kısım tamamen dış 
erişime/İnternet’e kapalı. Dolayısıyla, dış 
müdahalelere kapalı bir sistem.

Tehditlere ve saldırılara maruz 
kalan ikinci kısım ise SEÇSİS’in portal 
diye adlandırdığımız kamuya açık olan 
ve bilgilendirmek amacı ile kullanılan 
kısmıdır. Tekrar belirtmek isteriz ki, 
SEÇİM faaliyetleri bu dışarı açık kısımda 
yürütülmemekte.

SEÇSİS sistemi ile genelinde yukarıda 
da anlattığımız gibi birçok seçim 
başarıyla gerçekleştirildi. Kamuya/
İnternet’e açık olan kısmında da başarılı 
olarak sonuçlanan hiçbir saldırı 
gerçekleştirilemedi.

Sistemde bu tarz saldırılara karşı 
önlem olarak, ileri teknoloji güvenlik 
ürünleri kullanılıyor. Ayrıca, teknolojik 
paydaşlarımız üzerinden seçim günü 
koruma hizmetleri alınmakta olup, yazılım 
içerisinde de birçok güvenlik önlemi 
mevcut. 

Ek olarak sistem, güvenlik açıklarına 
ve siber saldırılara karşı TÜBİTAK 
tarafından da denetleniyor.

- Seçimleri şaibelerden uzak tutabilmek 
için, seçimin sandık bazında daha ilk saatlerden 
itibaren YSK’nın (www.ysk.gov.tr ) İnternet 
sayfasında yayınlanması ve siyasi partilere 
bağlantılar verilerek anında sorgulama yetkisi 
sunulması öneriliyor. Bu mümkün mü?

-2011 yılından beri SEÇSİS sistemi ile 
bu hizmet, kurum web sayfası üzerinden 
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veriliyor. 2014’te ise siyasi partilere 
web servis hizmeti olarak da sunulmaya 
başladı. Sandık sonuçları ve sonuç 
tutanakları, SEÇSIS sistemine girildiği 
anda eş zamanlı olarak siyasi partiler ile 
paylaşılıyor.

-SEÇSİS yazılımının, HAVELSAN tarafından 
kriptolandığı belirtiliyor. Bu doğru mu? Eğer 
kriptolama yapıldıysa yerli mi yabancı kaynaklı 
mı kriptolama yapıldı? Kriptonun güvenliği 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

-YSK ağ altyapısının iletişimindeki 
tüm veri alışverişi, çift katmanlı olarak 
kriptolanıyor. Veri giriş operatörü ile 
merkez sistem sunucuları arasındaki tüm 
veri trafiği, kriptolu olarak yapılıp üçüncü 
şahısların bu veri akışını izleyebilmeleri 
engelleniyor. Üçüncü şahıslar, veri 
trafiğini, arada bir noktada olsa bu 
veri alışverişinin içeriğini görme ya da 
değiştirebilme imkânına sahip değil. Bu 
uçtan uca kriptolama sayesinde hem 
operatör bilgisayarı, verdiği veriyi merkez 
sisteme verdiğinden emin olabilmekte, 
hem de merkez sistem veri girişi yapanın 
yetkilendirilmiş ve kripto bilgilerine sahip 
olan operatör olduğundan emin olabiliyor. 
Bu altyapı önlemi sayesinde günümüzde 
siber saldırı için sıkça kullanılan “Truva 
atı”, “ortadaki adam” gibi siber saldırı 
teknikleri bertaraf edilmekte aynı zaman 
da güvenlik de en üst seviyede sağlanıyor.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Şentop, “CHP sisteminde çökme” olduğu ve 
Havelsan’dan yetkililerinin sorunu giderdiğini 
açıkladı. Bu bilgi gerçek mi? CHP’nin Seçim 
Takip Sistemi 30 Mart 2014 gecesi nasıl bir 
sorun yaşadı? Bu sorunu çözmek için HAVELSAN 
neler yaptı?

-Bu konu ile ilgili olarak gerekli cevap, 
konunun muhatabı olan CHP Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı sayın Emrehan Halıcı 
tarafından daha önce samimi ve içtenlikle 
dile getirildi.

Daha öncede belirttiğimiz üzere 
seçim sonuçları eş zamanlı olarak siyasi 
partiler ile paylaşılıyor. 2014 Mahalli 
İdareler Yerel seçimleri seçim gecesinde 
CHP, bu hizmet alımında kendi tarafında 
yaşanan sistemsel bir sıkıntıyı YSK ile 
paylaşmış. YSK’da bunu HAVELSAN’a 
iletip kurumumuzdan konu hakkında 
inceleme yapmak için resmi olarak 
talepte bulunmuş. Bunun üzerine CHP’nin 
web servis yazılım sistemi tarafımızdan 
incelenmiş ve bir sorun tespit edilmiş. 
CHP Bilgi İşlem ve HAVELSAN 
çalışanlarının seçim gecesinde 
yaptıkları ortak çalışma sonucu CHP’nin 
yazılımlarındaki sorun giderilmiş. 

-YSK’nın seçim amaçlı kullandığı SEÇSİS 
Projesi’nde kullanılan işletim sisteminin ismi 
nedir? Bu işletim sisteminin güvensizliği 
ve AB ülkelerinde yasaklandığı iddialarına 
katılıyor musunuz? Bu işletim sistemi hangi AB 
ülkelerinde ve niye yasaklanmıştır?

SEÇSİS Projesi’nde merkezde Linux 
ve Unix tabanlı, uç terminallerde ise Linux 
ve Windows tabanlı işletim sistemleri 
kullanılıyor. 

Dünyada hemen hemen tüm 
sistemlerde kullanılan işletim sistemleri 
de bunlar. Bu işletim sistemlerinin AB 
ülkelerinde yasaklandığı ya da güvensizliği 
konusundaki iddiaları asılsızdır.

Şirketimizin daha önceki savunma 
projelerinden edindiği tecrübelere 
istinaden bu sistemlerin güvenlik 
standartlarının askeri ölçülerde olduğu 
söylenebilir.

- SEÇSİS projesi ile ilgili olarak 
dile getirilen şaibe ve iddiaları ortadan 
kaldırabilmek için, uzmanlardan kurulu 

siyasi parti temsilcilerinin de katılacağı 
bağımsız bir bilişim heyetine projenin 
inceletilerek güvenlik testlerinin 
yapılması ne zaman gerçekleştirildi mi, 
ne zaman gerçekleştirilecektir?

-2014 yılında SEÇSİS sistemi bağımsız 
şirketler ve TÜBİTAK tarafından güvenlik 
testlerine tabi tutuldu. Test sonucunda 
sistemimizin güvenli olduğu bir kez daha 
teyit edildi.

Siyasi parti temsilcileri, seçim 
sürecinde sistemin kurgulanmasında ve 
denetlemesinde yer alıyor. Seçim gecesi, 
sistem, parti temsilcilerinin incelemesine 
müsait bırakıldı.

- Sistemde önemli açıklar olduğu, 
bu açıkların kapatılması ve SEÇSİS 
sisteminin revizyonunun zorunlu olduğu 
belirtiliyor? Sizce sistemdeki açıklar, 
nasıl kapatılabilir, sistem daha iyiye nasıl 
götürülebilir? 

Biraz öncede belirttiğimiz cevaplarda 
da detaylı açıkladığımız üzere, 

· Sistemde açıklar bulunmuyor,
· Sistemin revizyonu sürekli 

yapılıyor,
· Bilgi sahibi olmadan fikir 

yürüterek yapılan yorumlar ve 
yanlı sorular, askeri yüzlerce 
projede kendini ispatlamış 
firmamızın güvenilirliğini 
zedeliyor. 

SEÇSİS HAVELSAN tarafından 
geliştirilen bir fotoğraf makinesi gibi, 
seçim günü partiler ve adaylar millet 
karşında nasıl poz verirlerse resmi o 
şekilde çekip ilgililerine sunuyor.

Sürekli olarak SEÇSIS gündemde 
tutularak ülkemizin bu sistemden 
vazgeçmesine çalışılıyor, elle yapılan, 
parmak boyanan sisteme geri dönülmesi 
yönünde yapılan önerilerle de ülkemizi 
çağdışı bir yöne götürerek, teknolojinin 
gerisinde kalmamız isteniyor.

HAVELSAN olarak bizim düşüncemiz, 
tüm seçim süreçlerinin (elektronik 
oy vermede dahil olmak üzere) bu 
sisteme geçmesi, yani seçim sürecinin 
tüm faaliyetleri ile güvenli şekilde 
otomasyonda hayat bulmasıdır. 

Seçim faaliyetlerinin tamamı 
SEÇSİS kapsamına alınmadan, oylama 
ve sonuçların açıklanması mümkün 
olduğunca hızlandırılmadan ve elle 
yapılan işlemler minimuma indirilmeden 
bu şikâyetlerin bitmeyeceği intibaını 
taşıyoruz. Biz seçimleri manuel süreçlerin 
olmadığı bir ortama taşımak istiyoruz. 
Türkiye ve Türk halkı bunu hak ediyor.

Seçim sürecinde güvenilir, şeffaf ve 
doğru bir sisteme sahip olabilmemiz için 
tüm paydaşların görev bilinci içerisinde 
sorumluluklarını tam olarak yerine 
getirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

http://www.bilisimdergisi.org/s165
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ya Seçim güvenliği, 
seçim sisteminin açıkları
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