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Seçimlerde  bilişim 
sistemlerinin kullanılması 
yerinde bir karar olacaktır

Gökçen Burcu Ertürk, Mehmet Altuğ Akgül

TBD Genç Yönetim Kurulu
Gelişmiş bilişim sistemlerine sahip 
teknolojilerin seçimlerde kullanılması, 
hatalar ve itirazlara çözüm olabilir

Seçim sistemi, “kendilerine temsil yetkisi verilecek, aday gösterilen 
kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih edilmesi” 
işlemine dair sistemdir. Demokratik bir devletin, parlamento ve yerel 
yönetim kadrosu, seçimler vasıtasıyla halkoyuyla belirlenir. Dünya 
üzerinde çeşitli seçim sistemleri, değişik metotlarla uygulanmaktadır. 
Modern dünyada kabul gören seçim sistemleri; çoğunluk sistemi, nispi 
temsil sistemi ve barajlı seçim sistemidir. Çoğunluk sistemi, demokratik 
rejimlere en uygun seçim sistemidir. Kolay ve basit bir sistemdir. 
Çoğunluğu sağlayan aday başarılı olur. Nispi temsil sisteminde ise 
seçmenler düşüncelerine göre daha uygun temsil edilirler. Tek bir fikir 
ve ideolojiden ziyade, değişik fikir ve görüşler parlamentoda yer alır. 
Bu nedenle toplum içindeki azınlıklar, seslerini nispi temsil sistemiyle 
rahatça duyurabilirler. Ancak bu sistemde parti sayısı fazladır ve 
çoğunluğu sağlamak güçtür. Bu nedenle hükümet kurmak zorlaşır o 
yüzden pek tercih edilmez bu sistem. Barajlı seçim sisteminde de belli bir 
oranın altındaki partiler mecliste yer alamıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 
en fazla yüzde 5 olan seçim barajı, Türkiye’de yüzde 10’dur

1961 yılından bu yana Türkiye’de D’Hondt sistemi yürürlüktedir. Bu 
sistemde bir seçim çevresinde her partinin aldığı oy toplamı, sırasıyla 

1’e, 2’ye, 3’e, 4’e bölünür ve partinin çıkaracağı 
milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar işleme 
devam edilir. Elde edilen paylar, parti farkı 
gözetmeksizin, büyükten küçüğe doğru sıralanır. 
Milletvekillikleri bu sıralamaya göre partilere 
tahsis edilir. 

Türkiye’de milletvekili seçimleri, 2007 yılından 
beri dört yılda bir yapılmaktadır. Yerel seçimler 
beş yılda bir yapılmakta ve cumhurbaşkanları 
ise en fazla iki defa beş yıllığına (5+5) 
seçilebilmektedir. Seçimleri sandık kurulu, il, 
ilçe seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) yürütmektedir.  Seçimlerde bağımsız yargı 
denetimi uygulanmaktadır. 

Büyük bir titizlik ve yoğun bir çaba ile ülkeler 
seçimlerini en az hata payı ve en doğru 
sonuçlarla tamamlamak için çalışmaktalar. 
Özellikle Türkiye için konuşursak, oy 
sandıklarının elle sayılması kimi zaman kısmi 
hatalara sebep olup, itirazlara yol açıyor. 
Günümüzde gelişmiş bilişim sistemlerine sahip 
teknolojilerin seçimlerde kullanılması, hatalar 
ve itirazlara çözüm olabilir. Elektronik oylama 
altyapısının temellerinin atılması demokrasimiz 

adına sevindirici bir gelişme olacaktır. Dünya 
çapında birçok ülke elektronik oylama sistemini 
denediler. Bu ülkelere örnek olarak Birleşik 
Krallık, Hollanda, İtalya, Brezilya, Kanada, 
Estonya, Avustralya, ABD ve Fransa’yı verebiliriz. 
Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin (AB) de bu 
konuda ciddi çalışmaları olduğu söylenebilir. 
İlk elektronik seçim 2001 yılında Avustralya’da 
yapıldı. İnternet üzerinden ise ilk seçim 2007 
yılında yapıldı. Günümüzde ise örnek olarak 
Estonya’da halk mobil cihazlarından seçimlere 
katılabiliyor.  

Ülkemizde ve birçok ülkede kullanılan seçim 
sistemi temsili seçim sistemidir. Temsili seçim 
sisteminde oy kullanmak çok büyük bir öneme 
sahiptir. Bu nedenle seçimlerin sağlıklı bir 
şekilde yapılıp, sonuçların doğru bir şekilde 
belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde 
her alanda olduğu gibi, seçimlerde de bilişim 
sistemlerinin kullanılması yerinde bir karar 
olacaktır. Dünyaca kullanılan dört çeşit 
elektronik oylama sistemi bulunmaktadır. 

İlki; tarayıcılar vasıtası ile okunabilen oy 
pusulalarının, oylama yapıldıktan sonra 
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sayım merkezinde tarayıcılar ile okunması ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi sistemidir.

İkincisi, dünyada en çok kullanılan elektronik 
seçim sistemidir. Bu sistemde doğrudan 
elektronik cihazlar kullanılmaktadır. Seçim 
kurulları tarafından belirlenen noktalarda 
vatandaşlar gidip oy kullanma işlemlerini 
gerçekleştirebiliyor ayrıca güvenlik ve resmiyet 
açısından oyun kullanıldığına dair bir belge 
veriliyor. 

Üçüncü sistemde seçmen, oyunu kullandıktan 
sonra verilen şifreli kâğıdı, oyları sayabilecek 
nitelikteki başka bir cihaza atıyor. 

Dördüncü sistemde ise yine seçim kurullarının 
belirlediği belirli noktalardaki internet 
bağlantısına sahip cihazlar ile oy kullanma işlemi 
gerçekleştirilebiliyor. 

Peki Türkiye’de seçim ve teknoloji ne kadar iç 
içe? Teknoloji alanında hâlâ gelişmekte olan bir 
ülke konumundaki Türkiye, YSK’nın uyguladığı 

“Bilgisayar Destekli Merkezi 
Seçmen Kütüğü Sistemi-
SEÇSİS”Projesi’ni hayata 
geçirmiştir ve bu proje 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Kanunu’na 
dayanmaktadır. 

Projenin temel amacı olarak, 
yasalar dahilinde seçmen 
vatandaş sayısının kesin olarak 
belirlenmesi, mükerrer yazımın 
önlenmesi, seçimlerin daha 
kolay olması ve seçmenin daha 
çabuk  oy vermesi, sonuçların 
daha çabuk ve hatasız 
belirlenmesi, itiraz sayısının en 
aza indirgenmesi gibi nedenler 
gösterilebilir. Bu uygulama 
elektronik seçim sistemine 
geçişin başlangıcı olarak 
gösterilse de bazı mühendisler 
tarafından sağlıklı birsistem 
olarak görülmemektedir. 
Hatta pek çok Avrupa 
ülkesinde yasaklanan bu 
SEÇSİS Projesi’nin bağımsız 
yazılımcılar ve denetçiler 
tarafından incelenip raporların 
kamuoyuyla paylaşılmasını 
talep etmektedirler.  

Elektronik seçim sistemleri, bilişim alanında 
büyük gelişmelerin yaşandığı günümüz çağında 
kullanılabilecek en mantıklı yollardan biridir. 
İnsandan kaynaklanan hataların minimum 
düzeye inmesi açısından büyük bir adımdır. 
Ayrıca karmaşık ve yorucu seçim sisteminin 
daha basite indirgenmesine vesile oluyor ve 
sonuçların hızlı elde edilmesini sağlıyor. Ancak 
mühendislerin SEÇSİS Projesi konusundaki 
yorumları ve basında çıkan bu tür haberler halkın 
kafasında seçimlerde hatalı ya da hileli yolların 
olup olamayacağı konusunda soru işaretleri 

yaratmaktadır. Hızla gelişen teknoloji döneminde 
insanların artık her bilgiye kolaylıkla erişebilir 
olması, bu sefer de bilginin doğruluğu ve kesinliği 
konusunda insanları aynı oranda tedirgin ve 
şüpheci yapmaktadır. Bu yüzden elektronik 
sistemlerin, özellikle alt yapılarının sağlam 
olması ve siber güvenlik konusunda ileri düzeyde 
güvenli olması gerekmektedir. Elektronik 
seçim sistemlerinin dışarıdan siber saldırılara 
maruz kalıp, seçim verilerinin değiştirilmemesi 
için yüksek güvenlikli yazılımlar kullanılması 
sonuçların güvenilirliği açısından önemli bir 
konu.  

Bu nedenlerden dolayı seçimlerde elektronik 
sistemi deneyen bazı ülkelerde tartışmalara yol 
açan bu sistemlerin şeffaflık derecesi, sistemi 
yöneten kişiler tarafından sonuçların manipüle 
edilme riski, bilişim konusunda uzman olmayan 
kişilerin sistemi anlayamaması, donanım ve 
yazılımların maliyeti gibi bazı soru işaretleri bu 
tip sistemlerde ortaya çıkmaktadır. Fakat çok 
yetenekli bilişim uzmanlarına sahip olan ülkemiz, 
gerek güvenlik konusunda gerek şeffaflık 
konusunda en verimli çalışmaları yapmaya hazır 
konumdadır. 

30 Mart seçimlerinden sonra yaşanan tüm 
tartışmalar elektronik seçim sistemiyle 
çözülebilecek derecededir. Önümüzdeki 
yıllarda elektronik seçim sisteminin altyapısının 
kurulması, demokrasimiz adına son derece 
önemli bir adım olur. Bu konudaki tartışmalar, 
provokasyon ve manipülasyonlar umuyoruz ki 
elektronik seçim sistemleriyle sonlanacak ve 
sağlıklı sonuçlarla tam demokratik bir ortamda 
halk oylaması yapılacaktır. 

Son olarak, bilişim ve teknoloji çağını takip etmek 
her alanda olduğu gibi demokrasi alanında da 
şüphesiz en kolay ve kullanışlı yöntem olacaktır. 
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