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CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı:

SEÇSİS sistemi için bilişim 
ortamına özgün bir güvenilirlik 
sorunu olduğuna inanmıyoruz

Seçimlerde 
kullanılmak üzere bulut 
mimarisinde çalışan 
Web tabanlı yazılımlar 
geliştirdiklerine 
değinen Halıcı,  
özellikle oy 
pusulalarının üzerinde 
hangi sandığa ait 
olduğunu gösteren 
bilginin bulunması 
gerektiğinin altını 
çizdi. Sandık sonuç 
tutanaklarının birkaç 
kez doldurulmadan 
sandık görevlileri ile 
paylaşılmasına olanak 
tanıyacak bir model 
geliştirilmelisini 
öneren Halıcı, SEÇSİS 
altyapısının Adalet 
Bakanlığı’na bağlı 
UYAP’ı kullanmasını 
“sakıncalı” bulduğunu 
vurguladı. 

CHP’nin SEÇSİS Sistemine genel olarak bakış açısını, 2011 ve 2014 seçimlerinde yaptıklarını 
http://esecmen.chp.org.tr/secim_guvenilirligi.aspx adresindeki Seçim Güvenilirliği rapo-
runda bulabilirsiniz.
Yurttaşların seçimlerin sonuçlarının denetimine aktif katılımını önemseyen CHP, bu 
nedenle Sandık Takip Sistemi (STS http://sts.chp.org.tr/) yazılımını akıllı telefonları da 
destekleyecek şekilde geliştirdi. Uygulamanın bilinirliğinin arttırılması için sosyal medya 
ortamlarında duyurular yapıldı.
Örgütün kullandığı Seçim Takibi (http://secimtakibi.chp.org.tr) sistemi, rol bazlı olarak yet-
kilendirmelerin olacağı şekilde geliştirildi. Yirmi dört ayrı kullanıcı tipteki (ilçe hukuk so-
rumlusu, bina sorumlusu, sandık sorumlusu vb.) kullanıcılar, ihtiyaç duyacakları raporları 
görüntülediler. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Halıcı, STS için dışarıdan hiçbir kurumdan hizmet veya yazılım 
satın almadıklarını, ayrı bir bütçelendirme yapmadıklarını, CHP BİTEM tarafından bulut 
mimarisinde çalışan Web tabanlı yazılımlar geliştirildiğini söyledi. STS’de YSK’dan alınan 
verilerin güncel olarak paylaşıldığını anlatan Halıcı, CHP örgütünün girdiği ve YSK verileri 
arasındaki farklılıkların raporlandığını bildirdi.

“Hem veri paylaşım sistemi hem de görüntü paylaşım sistemi, çok daha az iş yükü getirecek 
şekilde yeniden geliştirilmelidir” diyen Halıcı,  SEÇSİS sistemi için bilişim ortamına özgün 
bir güvenilirlik sorunu olduğuna inanmadıklarını vurguladı.  Sistemin iyileştirilmesi için 
bazı önerileri olduğunu belirten Halıcı, önerilerini “Oy pusulalarının üzerinde hangi sandığa 
ait olduğunu gösteren bilgi” bulunması; sandık sonuç tutanaklarının, “sandık görevlileri 
ile paylaşılmasına imkân tanıyacak bir model” geliştirilmesi ile “sandık seçmen listeler-
inin güncelleştirilmesi” ve “kayıp seçmenlere odaklı özel çalışmalar” başlatılması şeklinde 
sıraladı.  Halıcı, SEÇSİS altyapısının Adalet Bakanlığı’na bağlı UYAP’ı kullanıyor olmasının 
sakıncalı olduğuna dikkat çekti. 

“Seçim güvenliği, seçim sisteminin açıkları” 
içerikli “Dosya” sayfalarımız için Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) bilgi ve iletişim teknolojiler-

inden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emrehan 
Halıcı, sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
CHP, seçim güvenliğinin sağlanması için seçmen kütük-
lerinin yayınlanması ile birlikte çalışmalarına başladı. 
Adil bir seçim için, sağlıklı bir seçmen kütüğünün esas 
olduğunu ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaştı. “Kuşku 
yetmez, kontrol gerekir!” mesajı ile geliştirdiği e-seçmen 
uygulamasını, muhtarlık askı sürecinin sonuna kadar 
(resmi itiraz sürecinin sonu) yurttaşların hizmetine sundu. 

-Seçim Takip Sistemi için Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) ne kadar bütçe ayırdı? Hangi 
yazılım ve donanımlar kullanıldı? Proje için 
herhangi bir kişi veya kurumdan hizmet 
aldınız mı?

-STS için dışarıdan hiçbir kurumdan hizmet 
veya yazılım satın alınmadı. CHP Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Merkezi (BİTEM) çalışanları 
tarafından Bulut mimarisinde çalışan Web tabanlı 
yazılımlar geliştirildi. Ayrı bir bütçelendirme 
yapılmadı. 

- Seçim Takip Sistemi’ne en son güncel 
seçim bilgileri yüklendi mi? 
-STS altında YSK’dan alınan veriler güncel olarak 
paylaşılıyor.

-CHP’nin geliştirdiği “Seçim Takip Sistemi” 
ile özellikle 30 Mart 2014’te gerçekleştirilen 
Yerel Seçimleri’nde nasıl bir çalışma yapıldı?

-STS’de vatandaşlarımızın il, ilçe ve sandık 
numarasını girerek seçtiği bir sandığı veya TC 
Kimlik numarasını girerek bu seçmenin oy 
kullandığı sandığın sonuçları seçim tiplerine 
göre yayınlanıyor. Vatandaş ilgilendiği sandığın 
sonucunda bir hata olduğunu düşünüyorsa, 
şikâyetini ve şikâyetini belgeleyen bir 
resmi sisteme kaydedebiliyor. Girilen tüm 
şikâyetler ilgili il/ilçe başkanlıkları ve onların 
görevlendirdikleri hukuk görevlileri tarafından 
takip ediliyor. 

-Geliştirdiğiniz “Seçim Takip Sistemi” 
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ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 
Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü 
Sistemi (SEÇSİS) arasında nasıl bir ilişki 
oluşturuldu?

-YSK’dan alınan sandık sonucu bilgileri, STS 
aracılığı ile vatandaşlarımız ile paylaşıldı. Seçim 
Güvenilirliği raporunda SEÇSİS alt modülleri 
hakkında detaylı veriliyor. Bu anlamda SEÇSİS 
Seçmen Kütükleri ile kurulan bağ, TC Kimlik 
numarasından, vatandaşın sandığının tespit 
edilmesine yönelik olan bölümdür.

- Seçim Takip Sistemi’ndeki veriler,  YSK’nın 
seçim sonuçları ile nasıl karşılaştırıldı? 
Yapılan karşılaştırmalarda ne gibi yanlış ve 
hatalar tespit edildi? Bu kapsamda neler 
yapıldı?

-CHP örgütünün girdiği ve YSK verileri 
arasındaki farklılıklar raporlandı. Aynı ekran 
üzerinde CHP örgütü ve YSK tarafından girilen 
veriler arasındaki tutarsızlıklar gösterildi. 
Sonucu farklılaşan sandıklar doğrudan İlçe 
Seçim Kurulu’na itiraz edilmek üzere dilekçesi 
hazırlanabiliyor.

YSK tarafından sonucu girilmiş, ancak örgüt 
tarafından henüz sonucu girilmemiş olan 
sandıklar, aradan geçen zaman farkı bilgisiyle 
ilçe başkanlıkları ile paylaşıldı. YSK tarafından 
sonucu girilen, ancak sonradan değiştirilen 
sandıklar; zaman ve değişiklik bilgileri ile birlikte 
örgütümüz ile paylaşılıyor.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Şentop, CHP’nin, seçim akşamı kendi seçim 
sisteminde sorun yaşayıp yaşamadığınız sordu. 

CHP seçim akşamı kendi seçim 
sisteminde sorun yaşadı mı?  Seçim 
sisteminizde yaşadığınız sorunu nasıl 
aştınız?

-Seçim gecesi CHP’nin kendi seçim sisteminde 
bir sorun söz konusu olmadı. Seçim gecesi daha 
önce testlerde hiç sorunsuz bir şekilde çalışan 
YSK’dan veri çekme sistemimizde aşırı bir 
yavaşlama görüldü. YSK’dan almamız gereken 
verilerle ilgili bir yavaşlama olduğu için YSK 
yetkileriyle bir görüşme yaptık. Onlar da yazılımı 
Havelsan firmasına yaptırdıkları için onlarla 
temasa geçtiler ve bir yönlendirme yaptılar. 

Havelsan yetkililerinin yardımı ile sorunun 
kaynağı tespit edildi ve kısa sürede giderildi.

-Sizce SEÇSİS’in tüm süreçlerinde 
yaşanabilecek tek tek sorun, açık ve güvenlik 
zaafiyetleri nelerdir? 

-SEÇSİS veri paylaşım sisteminin tasarımı ile 
ilgili eleştirilerimizi her toplantıda kendilerine 
iletmiştik. Hem veri paylaşım sistemi hem de 
görüntü paylaşım sistemi, çok daha az iş yükü 
getirecek şekilde yeniden geliştirilmelidir.

-CHP’nin geliştirdiği “Seçim Takip Sistemi”, 
YSK’nın SEÇSİS projesindeki verilerde 
saptadığı hata ve yanlışların giderilmesi için 
ve Türkiye’nin kullandığı bu seçim sisteminin 
güvenirliliği açısından önerileriniz nelerdir?

-SEÇSİS sistemi için bilişim ortamına özgün 
bir güvenilirlik sorunu olduğuna inanmıyoruz. 
Genel olarak sistemin iyileştirilmesi için bazı 
önerilerimiz var.

Oy pusulalarının üzerinde mutlaka hangi 
sandığa ait olduğunu gösteren bilgi bulunmalı. 
Sandık sonuç tutanaklarının birden fazla kez 
doldurulmasına gerek kalmadan, sandık 
görevlileri ile paylaşılmasına imkân tanıyacak bir 
model geliştirilmeli.

Sandık Seçmen Listelerinin güncelleştirilmesi ve 
kayıp seçmenlerin mutlaka seçmen kütüklerinde 
yer almaları için sadece bu amaca odaklı özel 
çalışmalar başlatılmalı.

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

-SEÇSİS altyapısının Adalet Bakanlığı’na bağlı 
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi  Projesi’ni (UYAP) 
kullanıyor olması sakıncalıdır. 
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