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Havelsan e-Sandık Yöneticisi: 

“E-sandık” uygulaması, 
Türkiye’yi örnek ülke 
konumuna getirir
Seçimlerde sandık kullanmanın özünde “bir güvensizlik” 
olduğuna işaret eden Havelsan e-Sandık Proje Yöneticisi 
Göktaş, elektronik oylamanın bu güvensizlikleri ortadan 
kaldıracağını ileri sürdü. 
Dilek Genç

TBD Genç Üyesi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu 
seçimlerinin başarılı bir şekilde e-sandık 
yolu ile yapılmasının ardından Havelsan’da 
Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü 

Sistemi (SEÇSİS) ve Elektronik Sandık (e-sandık) 
Proje yöneticiliği yapan İsmail Göktaş, ile görüştük. 
Havelsan’ın 2008 yılından beri Yüksek Seçim Kurulu’nun 
(YSK) yazılımlarını yaptığını anlatan Göktaş, seçimi 
klasik sandık metodu ile yapma yerine, e-sandık 
kullanmanın ne avantajlarını ayrıntılı bir şekilde aktardı.

  e-Sandıkla sayım, kontrol ve aynı zamanda sonuç 
almanın beş dakika sürdüğünü, geçersiz oy olma 
ihtimalinin azaltıldığını,  mekân kavramını ortadan 
kaldırdığını ve toplam seçim maliyetini düşüreceğini 
vurgulayan Göktaş, sandık yolu ile yapılan seçimlerin 
özünde var olan güvensizliklerin e-oylama ile ortadan 
kaldırılabileceğine dikkat çekti. Sistemin güvenirliliğini 
sağlamaya çok para harcandığına işaret eden 
Göktaş, “Makinelerimiz seçim günü saat 08.00 ile 
17.00 arasındaki süreçlerde internet bağlantısı kabul 
etmeyecek. Makineye dışarıdan, network üzerinden 
herhangi bir saldırı mümkün olmayacak” dedi.

Fiziksel saldırıyı önleme için çalıştıklarını bildiren 
Göktaş, sistem güvenliğini donanımsal anlamda 
da sağladıklarını, açık kaynak kodu kullandıklarını 
ve YSK ile beraber bir “güvenlik sertifikası” almayı 
hedeflediklerini, belirtti. Göktaş, Havelsan’da Amerika, 
TÜBİTAK ve başka yerlerden gelen yeni bir siber 
güvenlik ekibi kurulduğunu, ekibin tamamen siber 
saldırılara karşı önlemleri arttıracak yazılımlar 
yapacağını açıkladı.

“Bizim yazılımımız dünyada kullanılan bir yazılım 
değil. Kodlarımız kendimize ait. Dünyadaki olumsuz 
örnekler, her e-seçim yazılımının aynı olduğu anlama 
gelmiyor” diyen Göktaş, makineyle seçmenin kontrolünü 
birbirinden ayıracaklarını aktarıp “herhangi bir yerde 
bir seçmene ait zaman damgası” tutmadıklarının altını 
özellikle çizdi. 

Şu anda tüm Türkiye’de “e-sandık” uygulamasıyla seçim yapılacak kadar makineye sahip 
olmadıklarını ifade eden Göktaş, bu projenin kabulü halinde makine sayısının artırılması 
gerektiğini, altı ay ile bir yıl içerisinde Türkiye’nin ihtiyacı şu anda 250 bin civarında makineyi 
üretebileceklerini söyledi. 
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-E-oylama sistemi tam olarak nasıl çalışıyor? 
Seçimi klasik sandık metodu ile yapma yerine, 
e-sandık kullanmanın ne avantajları var?

-Bir sandıkta 300 kişinin olduğunu 
düşünürseniz, 300 tane kâğıdın birer birer 
basının, parti üyelerinin ve sandık kurulunun 
önünde sayılması gerekiyor. Bu sayımda bir 
kâğıdı kaldırıp, onu göstermek, onun doğru 
olduğunu anlatmak bile yaklaşık beş, on dakika 
sürüyor. Oylar sayıldıktan sonra bu oylar bir 
kâğıda manuel olarak işleniyor. Bu işlemlerin 
hepsini topladığınızda seçim işleminin bir sandıkta 
yapılması en az iki, üç saat sürüyor. Biz e-sandıkla 
bu süreyi beş dakikaya indiriyoruz. Sayım, kontrol 
ve aynı zamanda sonuç almak beş dakika. Birinci 
avantajı bu, sonucu çok hızlandırıyoruz. 

İkinci avantajı, geçersiz oy olma ihtimalini 
azaltması. Geçen yılki cumhurbaşkanlığı ve 
belediye seçimlerinde yaklaşık 2 milyon oy 
geçersiz oldu. Bizim makinemiz herhangi bir 
şekilde mühür ya da imza almadığı için veya bir 
yazı kabul etmediği için, geçersiz oy olma ihtimali 
çok az. Ancak birinin bizim ona verdiğimiz manuel 
çıktıyı karalaması gerekir. Sonuç olarak ikinci 
avantajı, geçersiz oyu ortadan kaldırıyor.

Üçüncü avantajı da potansiyel olarak mekân 
kavramının ortadan kalkması. Hedef, bizim 
yazılımımızın mobile aktarılması. Telefona ya da 
internete aktarılması. Sandıkta kullandığınız oyu 
kumsalda, evinizde, tatil yaptığınız bir yerde belki 
yurt dışında, bulunduğunuz herhangi bir ortamda 
kullanabileceğinizi hayal edin. Türkiye’nin gelmesi 
gerektiği nokta bu. Ama bunun için ciddi anlamda 
güvenlik, yazılımsal ve sistemsel önlemlerin 
alınması ve sistemin güvenirliliğin sağlanması 
lazım. Bizde o amaçla elektronik sandığın manuel 
oy kullanma kısmını çıkartmadık. Hedefimiz, 
halka makinenin manuel sistemle eşit olduğunu 
ispatlamak. 

Dördüncü avantajı ise, sandığımızın Türkiye’ye 
toplam seçim maliyeti. Elektronik sandık ile 
YSK’nin bir seçim maliyetinin en fazla 1/3 ve 
1/4’i olacak. Oy kâğıtlarına dehşet rakamlar 
harcanıyor; makinede bir kâğıt işlenmediği için o 
rakamlar makinede minimuma inecek. Seçmen, 

oy pusulasını makineye yerleştirmiyor, tercihi 
makineden yapıyor ve sonucu alıyor. Dolayısıyla 
bir oy pusulası basmaya gerek yok. 80 milyon 
tane oy pusulası basılıyor. Bu kadar kâğıdın 
harcanmadığını, masraf yapılmadığını düşünün. 

-Bu sistem gerçekten ne kadar güvenli? Ne 
gibi önlemler aldınız? İlgili çevrelerin size tepkisi 
nasıl oldu?

- Şu anda Havelsan olarak en çok 
çalıştığımız nokta bu. Yazılım yapılır, makineler 
yapılır, sistemler kurulur, belki doğru çalışır, 
ama güvenirliliğini sağlamak en çok para 
harcayacağımız nokta. Makinelerimiz seçim günü 
saat 08.00 ile 17.00 arasındaki süreçlerde internet 
bağlantısı kabul etmeyecek. Makineye dışarıdan, 
network üzerinden herhangi bir saldırı mümkün 
olmayacak. Bu çok önemli bir güvenlik önlemimiz. 

İkincisi, makinelerimizin içerisine herhangi bir 
kâğıt kabul etmiyoruz, dışarıdan herhangi bir oy 
pusulası getirilip, makineye koyma şansı yok. 

Sistemsel olarak diğer bir güvenlik önlemimiz 
ise sistemin sonuçları yarım ya da bir dakika 
içerisinde merkeze aktarırken, sadece bu zamanda 
network bağlantısı açılması. Sistem sonucu 
başarılı bir şekilde merkeze iletirse kendisini 
kapatıyor, bu nedenle makinenin network bağlantı 
süresi maksimum bir ya da iki dakika. 

Şu anki çalışmalarımız fiziksel saldırıyı önleme 
yönünde, çünkü sistem güvenliği donanımsal 
anlamda da sağlanmalı. Ayrıca, insanlar bizden 
şüphelenecekleri için kodumuzu görmeliler. 
Açık kaynak olması gerekiyor. Şu anda YSK ile 
beraber bir güvenlik sertifikası alma çalışması 
içerisindeyiz. Havelsan’da Amerika, TÜBİTAK 
ve başka yerlerden gelen yeni bir siber güvenlik 
ekibi kuruldu. Tamamen siber saldırılara karşı 
önlemleri arttıracak yazılımlar yapacaklar. 

-Bu sistem Türkiye’de bir ilk. Daha önce 
Hindistan’da kullanılmış ama güvenlik 
sorunları çıkmış. Bu makinenin hem Türkiye’de 
hem dünyada nasıl bir gelişimi olacağını 
öngörüyorsunuz? 

-Estonya’da geçen ay içerisinde tamamen 
elektronik yapılan, YSK’nın da gidip izlediği bir 
seçim oldu. Amerika’da da bu oldu ve elektronik 
seçim yazılımı firmasının bir mühendisinin, 
istendiği takdirde kazanılabileceği belirtildi. Bizim 
yazılımımız dünyada kullanılan bir yazılım değil. 
Kodlarımız kendimize ait. Dünyadaki olumsuz 
örnekler, 
her e-seçim 
yazılımının aynı 
olduğu anlama 
gelmiyor. 

E-seçimin en 
büyük sıkıntıları, 
Türkiye için 
konuşursak;  
özgür iradeyi 
yansıtma 
konusunda 
sıkıntılar 
olacaktır. Özgür 
iradeyi e-seçim 
sandığına 
yansıtmamızın 
zor olacağını 
düşünüyorum. 
Onun nedeni de, 
yazılım internet 
üzerinden 
açılırsa, bir 
kullanıcı adı ve 
şifre (password) 
ihtiyacı doğacak. 
İnternetten 
kullanmanın biraz 
zor olacağını 
düşünüyorum. 
Ama sandık 
alanlarında, 
makine üzerinden 
e-seçim çok 
kolay olacaktır. 
Pakistan’da 
en son yapılan 
e-seçimde, 
seçmen kaydı 
yapmak gibi 
çok ciddi teknik 
hatalar yapılmış. 

Ben seçmen kayıt etmeyi doğru bulmuyorum ve 
biz bunu yapmayacağız. Eğer siz o gün kimlerin 
geleceğini bilirseniz, manuel listelerinizi oluşturur 
ve sandığa kimlerin geleceğini kontrol ederseniz. 
Tabi bir hileye, yanlışlığa sebebiyet vermezsiniz, 
ama seçim günü seçmen olmayan birisinin kaydını 
alırsanız o zaman bir yanlışlık olabilir.
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Aslında, genel seçimlerin “e-sandık” 
uygulamasıyla yapılması yönünde bir karar 
almasının,  Türkiye’yi dünyada eşi olmayan bir 
örneğe çevirebileceği, örnek ülke konumuna 
getireceğini düşünüyoruz.

-Kimin, hangi dakikada oy kullandığı 
belirlenirse, ne oy kullandığı öğrenilemez mi?

- Sistemimizde bu mümkün değil. Diğer 
sistemlerde, Pakistan’da yapıldığı gibi, kimlik 
okuma ya da biyometrik var. Merkezi seçmen 
kütüğü dediğimiz bir sistem var. Tunus’ta da 
telefon üzerinden insanlar kendilerini kayıt 
ediyorlar ve öyle kullanıyorlar. Biz kesinlikle buna 
karşıyız. 

Türkiye’de, elektronik seçimi Havelsan 
yaparsa, seçmenler sandık başına geldiklerinde, 
e-sandığa gelmeden önce seçmenleri kontrolden 
geçireceğiz. Sandık kurulu başkanı bu kişinin 
seçmen olup olmayacağına karar verirse, bunu 
kimlik kartı kontrolüyle veya biyometrik kimlikle 
yapılabilir. Ama bu tamamen e-sandık cihazında 
olmayan ve olmaması gereken bir donanım. 
Dolayısıyla, makineyle seçmenin kontrolünü 
birbirinden ayırırsak, elimizde herhangi bir veri 
olma şansı kalmayacak. Şunu da çok teyit ederek 
söylüyorum, herhangi bir yerde bir seçmene ait 
zaman damgası tutmuyoruz. 

-Bu sistemle hangi büyüklükte bir seçim 
yapılabilir? Genel seçim yapmak olanaklı mı?

-Hindistan’da 50 milyonluk bir seçim yapılmış 
durumda. Havelsan şu anda tüm Türkiye’de seçim 
yapılacak kadar makineye sahip değil. 

Bir sandıkta bin kişi rahatlıkla oy kullanabilir. 
Şu anda elimizdeki makine sayısı 60-70 civarında.  
Mevcut durum, 60-70 bin civarında kişinin oy 
kullanabileceği şekilde olduğundan elimizdeki 60-
70 makine ile 60-70 bin seçmene ulaşabiliyoruz. 

Proje kabulü olduğu, Türkiye bu uygulamayla 
oy kullandırılması kararı alındığı zaman, 
makine sayısının artırılması ve 200-300 binlere 
çıkartılması gerekiyor. Aslında Türkiye’nin ihtiyacı 
şu anda 250 bin civarında. Bu karar alındığı zaman, 

proje kabulü olduğu zaman, 6 ay 1 yıl içerisinde 
Türkiye’ye yetecek kadar makine üretebiliriz diye 
düşünüyorum.  

-e-oylama sistemi tam olarak nasıl çalışıyor?

-Şimdi önce e-sandıktan başlayalım. Havelsan 
olarak 2008 yılından beri YSK’nın yazılımlarını 
yapıyoruz. Aslında 2007 yılında başladı. 2008 
yılında ben ekibe dahil oldum. Ekipte ilk 
yazılımcılıkla başladım. İlk gördüğümüz şey seçim 
süreçlerinin çok güvensiz olduğu idi. Özellikle 
seçim alanlarında, sandık alanlarında, sonuçların 

manipüle edildiği, sonuçların değiştirilebildiği 
tarzda çok ciddi yorumlar vardı. Ben de bunu 
nasıl çözebilirim diye düşündüm. Sonra Havelsan 
içerisinde bir ekip kuruldu. O ekibin ilk kararı 
seçimin elektronik olarak yapılmasıydı. Tabi 
bunun içinde bir cihaz gerekiyordu. Cihazın 
prototipi bir ekip tarafından hazırlandı. Yazılım 
bizim tarafımızdan yazıldı ve uygulamaya geçildi. 
E-sandığın aslında yaptığı tek şey, sandık 
alanlarında ki kâğıtla yapılan işlemleri elektronik 
olarak yapmak. 

-Kendinizden ve Havelsan’a ne zaman 

başladığınızdan söz eder misiniz?

-Havelsan’a 2003 yılında yazılımcı olarak 
başladım. Çalıştığım projeler arasında Ulusal Yargı 
Ağı Projesi (UYAP), UYAP Yargıtay projeleri, çeşitli 
üniversite projeleri (e-Gazi gibi), daha sonra enerji 
sektöründe bir kaç projede çalıştım. 2008 yılında 
YSK’da yazılımcı olarak başladım. 2011 yılında 
itibaren proje yöneticiliğine geçtim. Şu anda hem 
SEÇSİS proje yöneticiliği hem de e-sandık proje 
yöneticiliği yapıyorum. 
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