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Denenmiş değişik siyasal sistemler arasında “demokrasi” farklı
toplumsal önceliklerin ve tercihlerin iktidara yansıtılmasının en etkili
yöntemi olarak dünyada geçerliliğini gösterdi. Bununla beraber
demokrasilerin hem içerik hem de uygulama olarak geliştirilecek yönleri
muhakkak olacaktır. İlk olarak demokrasilerin ne anlama geldiği ve
kalitesini ifade etmek için bugüne dek değişik sıfatlar kullanıldı: liberal,
sosyal, ileri, çoğulcu, çoğunlukçu, anayasal veya katılımcı demokrasi gibi.
Bütün çeşitleriyle demokrasinin içeriksel tartışması, demokrasinin
kalitesini artırmak için katkı sunacaktır. Günümüz Türkiye’sinde bu
tartışmalar kısmen de olsa başlamıştır. Ancak ülkemiz, demokrasinin
uygulamasında çok daha temel sorunlarla karşı karşıyadır. Bu da her çeşit
demokrasinin olmazsa olmazı olan seçimlerin ve kullanılan oyların
güvenliğidir. Bu konu başlığı altında da seçimlerin can güvenliği olan ve
özgür bir şekilde yapılması gibi birçok konu bulunmaktadır. Bu kitabın ana
konusu sandık ve oy güvenliğinin sağlanması için kamuoyunu sandık
hileleri konusunda bilinçlendirmektir.

Genelde bu türden seçim hileleri seçim gününde ya da
sonrasında tartışılır ancak halkın bilinçlenmesi, milli iradenin tam olarak
tecelli etmesi için aslolan bu hilelerin seçimler öncesinde hatırlatılması ve
her düzeyde gerekli önlemlerin alınmasıdır. Burada elbette ki en büyük
görev Yüksek Seçim Kurulu gibi resmi kurumlara düşmektedir. Ancak oy
güvenliğini sağlamak için öncelikle her bir seçmenin kendi oyuna sahip
çıkması gerekmektedir. Bunu her bir vatandaş tek tek yapabileceği gibi
sivil toplum örgütleri aracılığıyla da organize bir şekilde yapabilir. Bu
düşünceden hareketle Özgür Siyaset Derneği bir STK olarak seçmenlerin
oylarına sahip çıkmalarını teşvik etmek için sandık hilelerini yaklaşan
2015 genel seçimleri öncesinde gündemegetirmektedir.

Kitapçığın başlığı ve içeriğinde “Hile” ve “Seçim Hileleri” kavramı
üzerinde durulmakta bununla da oyların bilinçli bir şekilde manipüle
edildiği uygulamalara gönderme yapılmaktadır. Bununla beraber oy
güvenliğini sadece hilekârlara karşı değil aynı zamanda seçimlerde

kullanılan yeni teknolojilerin açıklarına ve seçim usulsüzlüklerine karşı da
duyarlı olarak sağlayabiliriz. Yapılan oy hileleri açık bir hak ihlali olacağı
için büyük bir titizlikle üzerine gidilmesi ve konu ile ilgili kanunî tahkikatın
yapılması gerekmektedir. Seçimlerde kullanılan yeni teknolojilerin açıkları
da oy güvenliği açışından “makul şüphe” oluşturmaktadır. Bu türden
şüphelerin giderilebilmesi ve hilelerin önüne geçilebilmesi için seçim
usullerine riayet edilmesi şarttır. Anayasa’nın güçler ayrılığı ilkesinin
gereği olarak seçimlerin idaresinden sorumlu kurum olarak Yüksek Seçim
Kurulu’nun yürütmenin kurumlarından bağımsız olarak seçimlerin sevk ve
idaresini yapması gerekir. Ancak bu yolla seçmenlerin kaydı, seçim
sandıklarında oyların özgürce kullanılması, kullanılan oyların doğru
sayılması, toplanması ve kamuoyuna duyurulması gibi bütün aşamaların
hiçbir şüphe olmaksızın adaletle yapıldığına kamuoyu inanabilir.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Dijital Şüphe: SEÇSİS
adlı birinci bölümde; seçimlerde kullanılan yeni teknolojilerin getirdiği
boşluklar ve bunların kötüye kullanılmasına yönelik şüpheler ele
alınacaktır. Dijital teknolojilerin kullanılması bir taraftan oyların
toplanmasında ve duyurulmasında kolaylıklar sağlarken diğer taraftan da
seçimi siber tehditlere ve manipülasyonlara karşı açık hâle getirmektedir.
Dünyada oturmuş demokrasilerde bile bu problemlerin yaşandığına dair
örnekler bulunmaktadır. 2000 ABD federal seçimlerinde özellikle Florida
seçimlerinde yaşananlar dijital sistemlerdeki zaafların bir ülkenin kaderini
değiştirecek derecede rol oynadığını göstermiştir. İşte bu risklerden
dolayı Almanya gibi ülkeler dijital sistemlere geçmeyi tartıştıktan sonra
geleneksel oy sayma ve toplama yöntemleriyle seçimlere devam etmeye
karar vermişlerdir. Dünyadaki bu örneklere rağmen acaba ülkemizde
seçimler için kullanılan dijital sistemler ne kadar güvenlidir? Özellikle
seçimlerin âdil bir şekilde yapılmasından sorumlu YSK’nın güçler ayrılığı
prensibini de çiğneyerek İçişleri ve Adalet Bakanlığı gibi hükûmetin
kurumlarının dijital altyapısına bağımlı olarak seçimleri gerçekleştirmesi
oy güvenliği açısından ne tür riskleri barındırmaktadır? Bu bölümde bu
soruların cevapları aranmaya çalışılacaktır.
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İkinci bölümde bu çalışmanın asıl konusunu oluşturan
Türkiye’de 30 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde yaşanmış, tutanaklarla
kayıt altına alınmış hile yöntemleri örnekleriyle gözler önüne serilmiştir.
Bunlar arasında sandık başında oy verme yönlendirmesi, seçim
sonuçlarının yanlış yazılması, birleştirme tutanaklarında kaydırma
yapılması, bir sandığa olması gerekenden fazla seçmen yazılması,
önceden mühürlenmiş oy pusulalarının kullanılması ve teknik
aksaklıkların bahane edilerek oy güvenliğinin çeşitli hilelerle nasıl ihlal
edildiği ele alınmıştır. Bu gibi hilelerin ülke çapında oyların değişmesine
büyük bir etki yapmayacağı düşünülmemelidir. Çünkü bir tek oyun bile
seçim sonuçlarında ne denli belirleyici olduğunu geçtiğimiz yerel
seçimlerde örnekleriyle yaşamış bulunmaktayız. Türkiye’de birçok il ve
ilçede seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla oyların yeniden sayılması hatta
seçimlerin yeniden yapılması neticesinde sonuçların değiştiği
görülmüştür. Örneğin Yalova’da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar
sonunda tekrar seçimlere gidilmiş ve iktidar partisi olan AKP’nin bütün
vaatlerine rağmen yeniden yapılan seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi
kazanmıştır. Sadece bu örnek bile sandıklardaki olası hilelere karşı uyanık
olunması ve seçmenlerin oylarına sahip çıkması gerektiğini açıkça ortaya
koymaktadır. Benzer bir şekilde İstanbul Kâğıthane’de seçim sonuçlarına
yapılan itirazlarla ilgili olarak bir dava süreci devam etmektedir. Burada
önemli olan hangi partinin kazandığı veya kaybettiği değil bir tek seçmen
bile olsa o kişinin hukukunun korunması dolayısıyla adaletin tesis
edilmesidir. Elbette seçimlerde yapılan hilelerin önlenmesi için gerekli
adımları atması gereken ilk kurum YSK ve YSK’nın görevlendireceği veya
yönlendireceği kolluk kuvvetleri, yasama ve yürütmeorganlarıdır.

Kitapçığın üçüncü bölümünde seçim sonuçlarının ilan
edilmesi sürecinde yaşananlar konu edilmektedir. Seçim güvenliğini
sağlamanın en temel yöntemi her bir partiyi temsilen çalışan sandık
görevlilerinin oy kullanma, sayım ve teslim aşamalarında bulunmalarıdır.
Ancak seçim sonuçlarının hileli bir şekilde açıklanmasıyla muhalefet parti
temsilcilerinin direnci kırılmaya çalışılmaktadır. Bu yolla; “Nasıl olsa
partim seçimi kazanamadı. Artık benim de sandık başında durmama

gerek kalmadı.” düşüncesiyle sandıklarının başından ayrılan görevliler
kendi partilerinin oylarını, sandık başında yılmadan sonuna kadar
bekleyen rakip partilere teslim etmektedirler. Bu tür durumlarda oy
güvenliği açısından şaibeli durumlar oluşturmaktadır. Buna ek olarak
iktidar partisi AKP’nin medya üzerindeki kontrolü de dikkate alındığında
seçim sonuçlarının ilanında yaşanabilecek manipülatif eylemler hakkında
daha bilinçli olunması gerekliliği ortadadır.

Son bölümde ise, oy güvenliğiyle ilgili bütün bu şüphe, tehdit,
yanlış ve hilelere rağmen yaklaşan genel seçimlerle ilgili nasıl dersler
çıkarmamız gerektiği üzerinde durulmuştur. Oy güvenliğini sağlamak ve
bütün bu hileleri önleyebilmek için ne gibi tedbirlerin alınması gerekir?
Bu çerçevede elbette birey olarak her bir seçmenin, STK’ların ve devlet
kurumlarının yapması gerekenler vardır. Burada sıralanacak önlemlerin
her bir aktör tarafından dikkate alınması Türk demokrasisi açısında
yaşamsal öneme sahiptir. Özgür Siyaset Derneği olarak bizler de geçmiş
seçimlerde yapılan yanlışlardan yola çıkarak yaklaşan seçimlerde oy
güvenliğini sağlamak için bu konuda bir STK olarak üzerimize düşenleri
yapmaya hazırız. Bu çalışma da tam olarak oy güvenliğine dikkat çekip bu
konuda toplumsal farkındalığı arttırarak yaklaşan seçimlerin özgür, adil ve
usulüne uygun yapılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.
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Türkiye’de 2007 yılından bu yana her seçim döneminde
uygulanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının SEÇSİS (Seçim Bilişim
Sistemi) sistemi seçim hilelerine zemin hazırlayan birçok güvenlik açığı
barındırmaktadır. SEÇSİS te kullanılan yazılım oyların elektronik ortamda
bir merkezde toplanmasını sağlar. Türkiye’nin önde gelen bilişim
güvenliği uzmanı olan Âdem Taşkaya’nın “SEÇSİS ve Seçimlerin
Güvenirliği” başlıklı yazısında yer alan bilgilere göre; SEÇSİS ülkemizde
Telekom alt yapısı kullanılarak Yüksek Seçim Kurulu Merkezi’nde bulunan
Sun Fire E6800 ana bilgisayarından yönetilmektedir. Aynı zamanda
SEÇSİS’e Adalet Bakanlığı koordinatörlüğünde kullanılan UYAP (Ulusal
Yargı Ağı Projesi)dâhiledilerekbirbirine entegrasyonusağlanmıştır.

Ömer Lütfi Taşçıoğlu’nun; “Seçim Sistemimiz, Seçim Şaibeleri
ve Öneriler” başlıklı makalesine göre; esasen yargı faaliyetlerinin tek bir
merkezde toplanarak kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan UYAP
sisteminin seçim sonuçlarının işlenmesinde kullanılmaya başlanmasıyla
kanunen YSK’ya ait olan bu görev ve yetki de Anayasa’ya aykırı bir şekilde
yürütmeye devredilmiş olmakta, başka bir deyişle seçim sonuçları ile ilgili
tüm bilgilere Adalet Bakanlığı, dolayısıyla hükümet tarafından
erişilebilmekteve dahi müdahale edilebilmektedir (1).

Taşkaya’nın tespitleri ile devam edecek olursak SEÇSİS Sistem
terminallerinde yapılan “İŞLEM”, “DOWLAND”, “UPLOAD”, “DELETE”,
Java tabanlı yazılım tarafından sistemlere giriş yapılarak Sun Fire E6800
Ana bilgisayarında veriler toplanarak genel sonuç alınması sağlanır.
Seçim Bölgelerinde oyların sayılıp, tasnif edilerek tutanaklara
geçirildikten sonra, tüm yükümlülük SEÇSİS sistemi üzerindedir. Bilindiği
gibi Telekom alt yapısının oluşturmuş olduğu ağ ortamı saldırı ve
müdahalelere karşı “FIREWALL” ve “VPN”nin sağladığı “MD5” güvenlik
sistemi ile korunmaya çalışılmaktadır. Bu koruma programları merkezi
sistem ve güvenlik terminalleri arasında kriptolamanın basit ya da eksik
olduğunu gösteriyor. Oracle 10g AS ve Oracle Agent (J2EE) desteğine
sahip olan SEÇSİS’in yazılım sistemi; portal güvenlik duvarı,

portal saldırı tespiti için bağımsız antivirüs programıbulundurur. Ancak
her yazılımın olduğu gibi bu güvenlik duvarıve antivirüs programlarının
zaaflarıvardır ve hilelimüdahalelere açıktır.

Bu tip hileleri tespit edebilecek en etkin yol, tüm seçim
kurumlarından alınan sandık bilgilerinin teker teker sayılıp
toplanmasıdır. Aksi takdirde sisteme müdahale edildiği, sadece teknik
bir araştırma neticesinde ortaya çıkabilir. Oy tasnifinin bilgisayarlara
girilmesi sırasında YSK temsilciliklerinde, hâkimler ve siyasi parti
temsilcileri hazır bulunur. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta tam da
burada başlamaktadır. Bilgisayar ve yazılım konusunda etkin ve uzman
olmayan bu kişiler, seçim sistemine yapılan müdahaleyi anlamaz ve
kavrayamazlar. Topluca girilen oy sayımlarında, bilerek ya da bilmeyerek
herhangi bir tuşa basılması durumunda, önüne geçilemeyecek hileli
seçim sonuçları ortaya çıkabilir.

Bu zaaf veya hilenin seçim sonuçlarına ne kadar büyük bir
etkisnini olabileceği 2000 yılı ABD Başkanlık seçimlerinde ortaya
çıkmıştır. SEÇSİS sisteminin ABD’den getirildiği dikkate alınırsa Türkiye’de
ki seçim sonuçlarının da ne kadar şaibeliolduğu görülebilir.

George W. Bush ve Al Gore arasında kıyasıya geçen 2000
başkanlık seçim sonuçlarının belirsizliği belki de ABD tarihinde bir ilkti.
Ohio ve Florida eyaletlerinin seçim sonuçları defalarca yeniden sayıldı ve
taraflar seçim sonuçlarını federal mahkemeye kadar taşıdılar. Bu süreçte
en büyük tartışma oyların elektornik ortamda sayılmasına imkan veren
ve Türkiye’ye SEÇSİS olarak getirilen bilgisayar programı oldu. Bu
programın hileye ne kadar açık olduğu ABD’de bu programı geliştiren
bilgisayar uzmanlarının mahkemeyeverdikleri ifadelerleteyid edildi.
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Bu bilgisiyar programının yapımcısı Clint Eugene Curtis’in 13
Aralık 2004 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu
Demokrat Parti üyeleri önünde verdiği yeminli ifadesinde; Seçim
sonuçlarını dışarıdan fark edilmeyecek, anlaşılamayacak şekilde
ayarlayabilecek yazılımların üretildiğini, 2000 yılı Ekim ayında, şu anda
Kongre üyesi olan Tom Feeney için Oviedo Florida’da çalıştığı şirket
adına bir prototip programı bizzat kendisinin ürettiğini, söz konusu
yazılımlarla seçimleri kazanması istenen adayın oy miktarı istendiği
oranda yükseltilebilirken, rakibinin oy miktarının düşürülebileceğini,
yapılan hileyi sandık görevlilerinin de, seçim kurulunun da görmesinin
imkânsız olduğunu, böyle bir hileli yazılımın seçim programı içine
yerleştirildiğinin ancak bilgisayar programcıları tarafından yazılımın içine
girerek araştırma yapılması sonucunda saptanabileceğini ya da tüm oy
pusulalarının elle tek tek sayılarak çıkan sonucun ilan edilen sonuçla
karşılaştırılması suretiyle belirlenebileceğini, gizli yazılımın başka türlü
belirlenmesinin imkânsız olduğunu, söz konusu hilenin belirlenebilmesi
için tüm partileri temsil eden bilişim uzmanlarına seçim yazılımlarını
inceletmeleri gerektiğini söyledi.

SEÇSİS’in Türkiye’de Kullanılması

Peki, SEÇSİS’in Türkiye serüveni nasıl başladı? Türkiye’de ilk
kez AKP’nin oyunun % 34’ten % 47’ye fırladığı 22 Temmuz 2007
seçimleri, tamamen bilgisayar destekli yapılmıştır. Adalet Bakanlığı’nın
UYAP sistemi ile YSK’nın SEÇSİS sistemi arasında 10 Mbs. hızında “Metro
Ethernet” hattı bulunmaktadır. Her terminalde yapılan işlem ve kayıt,
SEÇSİS Java tabanlı yazılım tarafından işlenerek sonuçlar ana bilgisayarda
toplanmakta ve istenen bilgiler toplu olarak elde edilmektedir. Sandık
kurullarında oyların sayılıp sonuçların elle yazıldığı tutanaklar, ilçe seçim
kurulundaki bilgisayarda yüklü olan SEÇSİS yazılımı üzerindeki tutanağa
geçirilmekte, daha sonra ilçe seçim kurulları tutanak toplamlarını il seçim
kurullarına, bu kurullar da SEÇSİS üzerinden YSK’ya bildirmektedir.

SEÇSİS projesinde kullanılan veritabanı (bilgilerin toplandığı yer) yazılımı
Java teknolojisi destekli Oracle’dir ve bu yazılımın önemli güvenlik
açıkları mevcuttur. Bu nedenle firma sürekli olarak güncelleme-
ler/güvenlik yamaları yayınlamaktadır. YSK, seçimlerde kullanılan
“Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi” için, yetkili tek
kurum olan İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yazılım Sertifikasyon
Merkezi’nden sertifika almamıştır. Yani sistemin güvenlik sertifikası
yoktur.

2009 Almanya Federal Seçimlerinde SEÇSİS’e benzer bir
sistemle oyların elektronik bir ortamda toplanması ve hesaplanması
kamuoyunda tartışılmıştır. Bu sistemin oy sahteciliğine ve hilelere yol
açacağı düşüncesi ile konu Federal Alman Anayasa Mahkemesine
taşınmıştır. Mahkeme bu sistemin seçimlerde kullanılamayacağı
sonucuna varmış ve klasik yöntemlerin kullanılmasına devam edilmesine
karar verilmiştir. Bu klasik sisteme göre köy ve mahallelerde ki,
sandıklara atılan oylar sonuçlar ilçelere, ilçelerden illere, illerden
eyaletlere, eyaletlerden de Federal Seçim Bürosu Başkanlığına
gelmektedir. Bütün bu aşamalarda her siyasi partinin siyasi temsilcisi
oyların toplanmasında ve aktarılmasındagörev almak zorundadır.

SEÇSİS Hileleri

Taşçıoğlu adı geçen makalesinde “SEÇSİS sisteminde hile yap-
mak mümkün müdür?” sorusuna cevap arıyor ve buna; “Evin anahtarını
emanet ettiğimiz bekçi, isterse evi soyabilir mi, sorusunun yanıtı ile
aynıdır.” şeklinde karşılık veriyor. Ve devam ediyor: Ancak konuya ilişkin
olarak medyada yer alan tüm eleştirilere rağmen Türkiye’de yapılan
referandum ve seçimlerde SEÇSİS sisteminin kullanılmasına devam
edilmektedir.

B i r i n c i  B ö l ü m  - D i j i t a l  Ş ü p h e ;  S E Ç S İ S
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Bu sistemle uygulanabilecek iki aşamalı bir hile senaryosu şöyle
olabilir: Sandık tutanakları Windows XP işletim sistemi yüklü bilgi-
sayarların bulunduğu ilçe seçim kurulundaki bilgisayara işlenir. Bu sırada
minik bir programcık sisteme girerek, (A) sütunundaki (X) partisinin oy
toplamını % 20 arttırıp, (B) ve (C) sütunlarındaki (Y) ve (Z) partilerinin oy
toplamını % 10’ar düşürür. Tuşa basıp genel toplam alındığında, yapılan
müdahaleyi ancak o ilçedeki tüm sandık sonuçlarını elle tek tek sayıp
toplayabilirsek tespit edebiliriz. Aksi hâlde, itiraz süresi sonunda,
bilgisayar tuşuna basılarak alınan hileli rakamlar, resmî seçim sonucu
hâline gelecektir! Bunu önlemenin tek yolu ise YSK’nın siyasi partilere oy
sayım ve sonuçlarını izleyebilme ve kaydedebilme imkânını tanımasından
geçmektedir. Bu imkân tanındığı takdirde partiler SEÇSİS sonuçlarıyla
sandık sonuçlarını karşılaştırarak farklılıkları ortaya çıkarabilecektir. 2007
seçimlerinden sonra bu konudaki eleştirilerin artması üzerine YSK 2011
seçimlerinde siyasi partilere bu imkânın tanınacağını bildirmiş ancak il
seviyesinden bazıbilgilere erişilmesine izin vermemiştir.

Temiz Seçim Platformu’nun yayınladığı “Sistemin Zaafları ve
Çözüm Önerileri” başlıklı makalede SEÇSİS’e ilişkin yapılan
değerlendirmelerdesistemdeki endişeler şu şekilde dile getiriliyor:

- Programın kaynak kodları açık olmadığından, programın içeriğinin ne
olduğunu anlamak mümkün değildir.

- Donanım sistemi ve yazılım siyasipartilerin incelemesineaçık değildir.

- Bazı kurumlar sorgulamayapabilmesine rağmen siyasi partilere
bağlantıve sorgulama hakkıverilmemektedir.

- Kullanılan güvenlik duvarıve portal anahtarıCİSCO’dur. Cisco’nun
güvenliği konusunda ciddi endişelervardır. İnternetteCisco Hack 
yazarak bu konudaki haberlere rahatça ulaşabilmek mümkündür.

- SEÇSİS, üçüncü bir kontrol/güvenlik yazılımı ile korunmamakta, 
çalışmasının doğruluğu kontrol edilmemektedir.

- İlçe seçim kurullarındakidonanımlar ve yazılımlar üzerinde herhangi
bir denetim yapılmamaktadır.

- SEÇSİS’e ait bir alt yapı olmadığından TÜRKTELEKOM/UYAP alt yapısı
kullanılarak veri transferi yapılmaktadır.

- İlçelerdesadece verigirişiyapılmasına rağmen, donanıma müdahale
edilerek eklenebilecekkorsan bir yazılım ile giriş sinyallerinin merkezi
bilgisayara farklıolarak gönderilmesi mümkündür.

Tüm bu endişelere karşı nasıl önlemler alınmalı, neler yapılmalı
gerektiği konusu ise kitabın sonuç kısmında ayrıntılı bir şekilde ele
alınacaktır. Bu bölümde SEÇSİS konusunu noktalarken bir sonra ki
bölümde seçim hileyöntemlerinin diğer ayrıntılarınıbelgelerle sunacağız.

Bilgisayar Hileleri

Seçimlerde yapılan bilgisayar hileleri konusundaki bir diğer
iddia; “Türkiye genelinde kayıtlı seçmen sayısının % 25’i kadar oyun,
seçim bittiği andan itibaren ilk bir saat içinde merkez bilgisayarı
üzerinden tamamen AKP’ye aktarıldığı ve AKP’nin oy sayımına % 25
oyla başlarken, diğerler partilerin sıfır oyla başladığı, sonraki oyların ise
normal dağılıma bırakıldığı” seklindedir (4). Bu görüşe göre; AKP’nin
gerçek oyları % 47 değil, % 22 – % 28 arasındadır. Bu görüşü savunanlar;
bunun en büyük kanıtı olarak tüm YSK sonuçlarında AKP nin oy alması
“Secimlerde Bilgisayar mı Bilgiçalar mı Kullanılıyor” Türk Hukuk
Enstitüsü, beklenmeyen illerde bile hiçbir sandıkta AKP oyunun % 25’in
altına düşmemesini göstermektedir.
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Gerçekten de Türkiye’nin her sandık bölgesinde dört kişiden en
az birinin AKP’ye oy vermesi matematik olarak milyonda bir ihtimaldir.
Bu görüşe göre seçimden Türkiye’nin verdiği oylar değil, AKP’nin iktidara
gelmesini isteyen güçlerin istediği sonuçlar çıkmıştır. Peki, bu % 25’e
karşılık olan yaklaşık 7-8 milyon oy nasıl ortaya çıkmıştır? Nüfus
kütükleriyle seçmen kütükleri arasındaki 7 milyon farktan mı? Yoksa
diğer partilerin aldığı oyların seçimin ilk bir saatinde sıfırlanıp AKP’ye
aktarılması sonucu diğer partilerin % 0 AKP’nin ise % 25 ile oy sayımına
başlanmasından mı? Her ikisi de mümkündür. Fakat bir gerçek var ki
kesinlikle göz ardı edilemez; seçimin ilerleyen saatlerinde oyları düşen
AKP’nin kaybetmesi imkânsızdı. Çünkü ilk bir saatte % 25’i garanti idi! İlk
seçim sonuçlarının gelmeye başladığı saat 17.30 civarında, on beş-yirmi
dakikada bir bilgisayar başındaki görevli tarafından programa müdahale
edilmiş ve bunun neticesinde diğer partiler % “0” oyla seçim yarışına
başlarken AKP yarışa % 25 oyla başlamış buna ek olarak o ana kadar
alınan sonuçların Türkiye genelinde açılan sandık sayısının % 50’si olduğu
ilan edilerek AKP’ye büyük bir zafer kazandırılmıştır.

Bu hileden sonra AKP’nin oyları düşse de seçimi kaybetme ihti-
mali ortadan kalkmış olmaktadır. Plan; AKP’nin en az 367 milletvekili
çıkarabilmesi yani Türkiye’nin en az % 50 oyunu alabilmesini sağlayacak
şekilde uygulanmış, ilerleyen saatlerde sisteme yeni bir müdahale
yapılamamış ve bu yüzden AKP’nin oyları düşmeye, CHP ve MHP’nin
oyları yükselmeye başlamıştır. GP ve DP’nin oyları da sıfırdan başladığı
için oyları yükselse bile artık % 10 barajını aşma şansları kalmamıştır.
Eğer sistem üzerinden seçim sonuçlarına müdahale edilmemiş olsaydı
AKP’nin gerçek oyları % 22 + % 6 veya % 8 = % 28 - 30 civarında
kalacaktı. Bu görüşe göre CHP, MHP ve diğer partilerin gerçek oyları,
seçim sonucunda ilan edilen oylarının bir buçuk katına yakındır. CHP
özellikle İzmir’de 1 milyon seçmen üzerinden oyların % 60’ını alıp 5
milletvekili yerine 8-9 milletvekili çıkaracak ve AKP’nin İzmir’deki toplam
oy oranı % 13 olacaktı. Aynı oranı Türkiye’ye uygularsak AKP’nin gerçek
milletvekilisayısı190, CHP’nin 190, MHP’nin ise 150 olacaktı (5).
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2007 seçimlerinde belirtilen hile yöntemiyle

Bilgisayar Hileleri

%46,6

1,6 ile çarpım

AK Parti Oyları

% 49,7

0,7 ile çarpım

Muhalefet oyları

% 3,9

Çöpe atılan!

Yüzdelerden artan

%17,4

Sanal artırılan!

AKP oy miktarı

2007 seçimlerinde yukarıda belirtilen hile yönteminin bir benzerinin uygulandığı ve AKP oylarının 1,6 rakamıyla, muhalefet
oylarının ise 0,7 rakamıyla çarpılmak suretiyle gerçekte % 29 olan AKP oylarının 17,4 puan artırılarak % 46,4’e çıkarıldığı, toplam
% 71 olan muhalefet partilerinin oylarının ise 21,3 puan azaltılarak % 49,7’ye indirildiği, bu iki oy yüzdesinin toplamından artan
% 3,9’luk oyun ise sayılmadan çöpe atıldığı da öne sürülmektedir. Türkiye’nin birçok bölgesinde çöp bidonlarından oy
pusulalarının çıkması bu tezi savunanlara da haklılık kazandırmaktadır.

B i r i n c i  B ö l ü m  - D i j i t a l  Ş ü p h e ;  S E Ç S İ S

Oy-una Gelmeyin!
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SEÇSİS Sisteminde İzmir Örneği

Özellikle İzmir’de ortaya çıkan durum yukarıdaki tezleri savunanları
doğrular niteliktedir. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin İzmir’de
yaptığı tespitler Parti’nin Karşıyaka İlçe Başkanı Cengiz Önbaş
tarafından yargıya taşınmıştır. Önbaş’ın tespitlerine göre 27 sandıkta
MHP’nin 820 olan oy sayısı 578’e, CHP’nin 3390 olan oy sayısı 2436’ya
düşürülürken, AKP’nin oyu 1507’den 2433’e çıkarılmıştır (Öztürk,
2007). Bu sonuçlara göre Karşıyaka ilçesindeki gerçek dağılım aşağıdaki
şekildeortaya çıkmaktadır:

CHP 3390 (% 59,29) 
AKP 1507 (% 26,35) 
MHP 820 ( % 14,34) 

Toplam oy: 5717 

YSK ise bu ilçedeki 27 sandığa ait seçim sonuçlarını aşağıdaki şekilde
ilan etmiştir:

CHP 2436 (% 42,60) (954 oy eksik ve CHP oylarının % 28’i kayıp)
AKP 2433 (% 42,55) (926 oy ilave edilerek AKP’ye aldığı oyların % 61,44
fazlasıeklenmiştir).
MHP 578 (% 10,11) (242 adet oy eksik ve MHP oylarının % 29,5’i kayıp)
Toplam oy: 5447

YSK toplam oy sayısını 5447 olarak bildirdiğine göre toplam oy-
ların % 4,47’sinin sayılmadan çöpe gittiği anlaşılmaktadır. Nitekim bir
sandıktan 161 oy çıkarken sonuçta 16 oya düşürülmüştür (7). Bu
sayının Türkiye’nin bir ilçesindeki 27 sandığa ait olduğu dikkate
alındığında Türkiye genelinde yapılan oy sahtekârlığının boyutlarının
nerelere varabileceği daha iyi anlaşılmaktadır.

Cevapsız Kalan Önerge

Türkiye’de siyasi partiler, SEÇSİS yazılımının güvenli olmadığı
noktasında birleşmektedirler. CHP, MHP ve DSP çeşitli tarihlerde
verdikleri soru önergeleri ile seçim hilesi konusunu TBMM
gündemine getirmişler ancak bu soru önergelerine AKP
Hükümetinden tatmin edici bir yanıt verilememiştir.

Seçmen sayısındaki farklı rakamlar da hile kuşkularını
güçlendirmiş nitekim SEÇSİS ile ilgili soruların hepsini yanıtsız
bırakmıştır. Bunlardan birisi de 2010 yılında MHP Adana Milletvekili
Yılmaz Tankut ’un 18 Ocak 2010 tarihinde Meclis’e verdiği soru
önergesidir. Tankut, şu ayrıntılıönergeyi Meclis gündemine taşımıştır:

“Yüksek Seçim Kurulu tarafından uygulanan ‘Bilgisayar Destekli
Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi’ SEÇSİS Projesinin yasal dayanağı 298
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki
Kanun'dur. Bu kanunun sonucunda hazırlanan Türkiye'nin en büyük e-
devlet projelerinden biri olan SEÇSİS Projesinin temel amacı; yasalara
uygun olarak seçmen vatandaşın eksiksiz belirlenmesi, mükerrer
yazımın önlenmesi, listelerin hazırlanması, seçmenin kolay ve hızlı oy
vermesi, seçimin çabuk sonuçlanması, itirazların en aza indirilmesi,
vatandaşlarımızın görev ve sorumluluk bilinci ile siyasal haklarını
yüksek oranda kullanmasını sağlayacak düzenlemeler için gerekli
bilginin; toplanması, bilgisayar ortamında doğru, güncel ve tutarlı bir
bütün olarak saklanması, seçimlerde bu bilgilerin ve teknolojik
olanakların kullanılarak seçim sonuçlarının ilçelerden güvenli ve hızlı bir
şekilde merkeze aktarılarak internet üzerinden kolayca izlenebilecek
bir sistemin gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiş, bu uygulamanın aynı
zamanda elektronik seçime geçişin temelini oluşturacağı ifade
edilmiştir.
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Bu konu hakkında son günlerde basında çıkan haberlerde bazı bilgisayar
mühendislerinin iddialarında;

“YSK’nın, güvenliği çok tartışmalı olan bir işletim sistemi kullandığını, bu
sistemin Avrupa’da devlet kurumlarında yasaklandığı”

bildirilmekte ve SEÇSİS adı verilen yazılımın bağımsız bir teknik grup
tarafından incelenmesi, inceleme raporunun da kamuoyu ile paylaşılması
talep edilmektedir.

Basında çıkan bu iddialar ve vatandaşlarda oluşan seçimlerde hile şüphesine
neden olan bu endişeleri ortadan kaldıracak çalışmaların ve şeffaf bir yapının
oluşmasını sağlayacak çalışmaların acilen yapılması gerekmektedir.
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S o r u l m a s ı  G e r e k e n  S o r u l a r ;

Bilgisayar Hileleri

1. Yüksek Seçim Kurulu’nda seçimlerde kullanılan SEÇSİS Projesinin temelini oluşturan işletim sisteminin ismi nedir? Bu 
işletim sisteminin güvenli olmadığı ve AB ülkelerinde yasaklandığı iddialarına katılıyor musunuz?

2. Bu işletim sistemi hangi AB ülkelerinde yasaklanmıştır?

3. SEÇSİS Projesi hangi yazılım dili veya dilleri ile geliştirilmiştir?

4. SEÇSİS Projesinde hangi veri tabanını kullanılmaktadır?

5. Seçimlerde aday olamayacakların tespiti amacıyla; Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile çevrim-içi (on-line) 
iletişim kurulabilmiş midir?

6. Seçmen olamayacakların tespiti için Milli Savunma Bakanlığı, Askere Alma Dairesi Başkanlığı (ASAL) ile çevrim-içi
(on-line) iletişim kurulabilmiş midir?

7. Siyasi partilerin seçime katılıp katılamayacağını ve ülke genelinde teşkilatlanma düzeylerini tespit amacıyla YARGITAY ile
çevrim-içi (on-line) iletişim kurulabilmiş midir?

8. SEÇSİS projesi ile ilgili olarak söz konusu şaibe ve iddiaları ortadan kaldırabilmek için, siyasi parti temsilcilerinin de 
katılacağı uzmanlardan kurulu bağımsız bir bilişim heyetine projenin inceletilerek güvenlik testlerinin yapılması ne 
zaman gerçekleştirilecektir? (8)
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Bu kadar ayrıntılı bir önerge maalesef cevapsız bırakılmıştır... 

Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin 17.03.2010 tarihinde gönderdiği yazılı
cevabında özetle; 

“Kurulun görev alanına giren konular hakkında başbakan ve bakanlardan yazılı soru
yoluyla bilgi istenilmesinin, Anayasanın ve yasama bölümünde yer alan Yüksek Seçim
Kurulu’nun yargısal niteliği ve konumu ile bağdaşır görünmediği ve soru önergesi ile

sorulan hususlara cevap verilmesine ilişkin istemin uygun bulunmadığı
değerlendirilerek istemin oybirliği ile reddine karar verildiğini” 

bildirmiştir (9).
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Peki ya Avrupa?
Almanya kullanmayı reddetti!

Almanya
SEÇSİS olarak adlandırılan bilgisayarlı seçim sistemi güvenli olmadığı ve oy sahteciliğine

yol açacağı gerekçesiyle Almanya’da kullanılması 2009 yılında reddedilmiştir. Türkiye’de
ise seçim sonuçları, ilçelerdeki sandıklarda çıkan oy sayılarının toplanması aşamasında bu
verilerin bilgisayara girilmesiyle toplanmaktadır. 22 Temmuz seçimlerinde bilgisayarlara

oy sayısının girilmesi aşamasında sahtecilik yapıldığı iddiaları çok yaygın bir biçimde
basında ve kamuoyunda dillendirilmişti. Konu ile ilgili olarak Federal Alman Seçim
Bürosu Başkanlığı ayrıntılı bir açıklama yapmıştı:

“Almanya’da 2009 Federal Seçimleri’nde oyların bilgisayar yoluyla toplanması ve
sonuçların bu yolla hesaplanması gündeme geldi. Bu konu tartışıldı ve sonuç olarak

bilgisayarlı sistemin oy sahteciliğine yol açacağı görüşü hâkim geldi.

Konu Federal Alman Anayasa Mahkemesi’ne intikal etti. Federal Alman Anayasa Mahkemesi
konuyu inceledikten sonra kesin bir hüküm verdi. Bu hükme göre; Almanya’da seçimlerden
sonra yapılacak oy hesapları bilgisayar ile yapılamaz. Anayasa Mahkemesi klasik yöntemlerin
kullanılmasına devam edilmesini karara bağladı.

Federal Almanya’da çok sıkı bir seçim sayım sistemi bulunmaktadır. Bu sistem birbirine paralel
yürüyen çok sayıda kontrol sisteminin iç içe geçmiş hâlinden oluşmaktadır. Mahalle veya
köylerde sandıklara atılan oylar orada bulunan ve tüm siyasi partilerin temsil edildiği
kurullarca ortak olarak sayıldıktan sonra ilçe düzeyine, ilçe düzeyinden şehir düzeyine, şehir
düzeyinden eyalet düzeyine, son olarak da Federal Seçim Bürosu Başkanlığı’na intikal
etmektedir. Tüm bu düzeylerde her siyasi partiden temsilci olmak zorundadır. Yoksa sayım
yapılamıyor (10).
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Peki ya Avrupa?
Yunanistan kullanmayı reddetti!

Yunanistan
İlçe ve şehir düzeylerinde oylar sayılırken bilgisayar yardımı bilhassa ilk ve kesin olmayan

seçim sonuçlarının erken yansıtılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bu sayımlar
seçim sonuçlarının kesin tespitine yönelik değildir. Kesin seçim sonucu tespiti için ilçe,
şehir, eyalet ve federal düzeyde her partiden oluşan kurullar oyların elle sayımını yaparak

elle toplama işlemi yapmakta ve sonuca bu yolla varılmaktadır.

Almanya’da bütün bu birbirine paralel yürüyen çok kontrollü sayım ve sonuç sisteminin yanı
sıra, bir de Federal Seçim Bürosu’nun sonuçlarını kontrol eden ve tüm siyasi partilerden
oluşan bir kurul bulunmaktadır. Federal Seçim Bürosu seçim sonuçlarını bu kurula teslim
ettikten sonra bu kurul tüm oy zincirini yeni baştan ve klasik sayım yöntemiyle yeniden kontrol
etmekte ve seçim sonuçlarının sağlamasını her hangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde
yapmaktadır (11).

Florida skandalından sonra, 14 Eylül 2007 Yunanistan seçimlerinde de benzer bir yazılım
kullanılmak istenmişse de ABD seçimleri örnek gösterilerek yapılan yoğun baskılar sonucu
Yunanistan bu yazılımı kullanmaktan vazgeçmiştir. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından
JP Morgan, seçim sonuçlarının sanal ortama aktarılmasını sağlayan Sun Microsystems
şirketine bu sistemi kurabilmesi için kredi kullandırmıştır. Sun Microsystems seçimlerde
kullanılmak üzere benzer bir yazılım programı geliştirmek için Yunanistan’da girdiği ihaleyi
kazanmış ancak Yunan hükümeti; “Bu yazılım şirketinin Amerika’daki seçimlere hile
karıştırdığı yolunda bilgiler bulunmasını” gerekçe göstererek ihaleyi iptal etmiştir (12).
Türkiye’nin ihaleyi bu şirkete verirken bunu göz önüne alıp almadığı, Yunanistan’daki
hassasiyetigözetip gözetmediği ise hâlen merakkonusudur.

Bunun da ötesinde JP Morgan yetkilileri Türkiye’de seçimlerden önce bir anket yaptırmıştır.
Anketi yapan şirket; AKP’nin 2007 seçimlerini % 48 oyla kazanacağını iddia etmiştir. Seçim
skandalı iddialarının ortaya çıkmasından sonra ise şirket sahibinin, sanki kendi araştırmasını
kastediliyormuşçasına; “Hile yok, hile olduğunu söyleyen varsa belgesini getirsin.” diyerek
öfkelendiği bilinmektedir (13).
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Her şey seçim startı 

verilmeden aylar 

önce başlar!

Sandıkta Oy Verme
Yönlendirmesi

Önceden

Mühürlenmiş Pusula

Ve Zarf Yöntemi

Hayali Evler Hayali 

Seçmenler

Yakılan ve Kaçırılan 

Oy Pusulaları

Sandık Tutanakları 

ve Sisteme 

Geçirilmeyen Veriler

3 0  M a r t  H i l e  Y ö n t e m l e r i  

İkinci Bölüm
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2 .  B ö l ü m
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Oy-una Gelmeyin!

1. SANDIKTA OY VERME YÖNLENDİRMESİ

“Sandıkta Oy Verme Yönlendirmesi” 30 Mart’ın yanı sıra 1946
seçimlerinden bu yana sıklıkla uygulanan bir yöntem. Son yıllarda oy
verme işlemi sırasındaki kabinler, oy kullanılan sandıklar ne kadar şeffaf
olsa da oy kullanımı sırasında özellikle eğitim eviyesi düşük olan
seçmenlerin yönlendirilmesi her zaman çok kolay olmuştur. Bu yöntem
belki muhtar seçiminde pek geçerli bir yöntem değildir, ancak yerel ve
genel seçimlerde kullanılan bir yöntem olagelmiştir.

Sandıkta oy verme yönlendirmesi şu şekillerde yapılmaktadır,
birincisi; bazı sandık görevlileri, oy verme sırasında profesyonel bir dil
kullanarak oy kullanmak üzere olan vatandaşa kendi istediği partiye oy
verilmesini telkin etmektedir. İkincisi; sandık başında bu işle
görevlendirilen partili oy verme esnasında oy kullanmak üzere olan
vatandaşla birlikte sıraya girerek etkileyebileceği isimleri o an
belirlemekte ve onları kendi partisine oy vermek üzere
yönlendirmektedir. Üçüncüsü; her sandıkta bu işle görevlendirilen partili
oy verme esnasında oy kullanmak üzere olan vatandaşa oy verme
kabinine girmeden evvel üzerine ‘evet’ mührü basılmış oy pusulası
vererek vatandaşı kendi partisine oy vermek üzere
yönlendirebilmektedir.

Nitekim 30 Mart yerel seçimlerinde de bu yöntem kullanılarak hileler
yapılmış ve yapılan bu hileler ilgililer tarafından tutanak tutularak kayıt
altına alınmıştır.

“Sandıkta Oy Verme Yönlendirmesi”ne ilişkin çeşitli illerde yaşanan bazı
örneklerşöyledir:

BİTLİS:
Tatvan Fuar mahallesinde sandık başkanının okuma yazma bilmeyen bir
vatandaşa AKP’ye oy verdirirken yakalandığı ileri sürüldü.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre; muhalefet partileri müşahitleri,
Tatvan'da 1009 no'lu sandıkta AKP'nin mührünün basılı olduğu toplu oy
pusulasıele geçirdi. Bu olaya ilişkin tutanak tutuldu.

Ahlat İlçesi’nin Ovakışla Beldesi İlköğretim Okulu’ndaki 1050 numaralı
sandıkta, okuma yazması olmayan vatandaşların oyları, bu vatandaşların
yakınları olduğunu iddia eden kişiler tarafından kullanıldı. Erkan Erol adlı
bir vatandaş da benzer bir biçimde vatandaşların yerine oy kullanarak
sandığa attı. Görevlilerin ve müşahitlerin itirazlarına karşın sandık
başkanı oylamayı sürdürünce iki vatandaş tarafından tutanak
düzenlenerek, durum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirildi. Söz
konusu kişilerin oylarının AKP’yeverildiği iddia edildi.
İddia ile ilgili tutanak:
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İSTANBUL: Avcılar İlçesi’nde 2124 numaralı
sandığın başkanı Mürşit Arıkan, okuma yazma
bilmediği belirtilen Gazal Karataş adlı bir
vatandaşa açık oy kullandırmıştır. Arıkan, oy
pusulası üzerindeki partileri saydıktan sonra
vatandaşın duyulur bir biçimde beyanda
bulunmamasına karşın mührü AKP’ye bastığı
bunun üzerine Birol Kocakahya adlı bir
vatandaşın ilçe seçim kurulu başkanlığına
şikâyette bulunduğu ortaya çıkmıştır.

MERSİN: Yenişehir İlçesi Çankaya
Ortaokulu’ndaki 1064 no’lu sandığın bulunduğu
sınıftaki oy verme kabininde zarf için sahte oy
pusulaları bulunmuştur. Zarfın sahte olmadığı
belirlenmiştir. Sandıkta görevli AKP’li bir
müşahidin vatandaşlara AKP’ye oy vermeleri
konusunda telkinde bulunduğu görülmüştür.
Yaşanan olaylar ilgililerce tutulan tutanaklarla
İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmiştir.

İSTANBUL: Beyoğlu Pirireis İlköğretim Okulu 1072 no’lu

sandıkta, AKP temsilcisinin iki farklı yerde oy kullandığı
tespit edilmiştir.

ANKARA: Bahçelievler Nebahat Keskin
İlköğretim Okulu'nda bir kişinin oy
kullanması gerektiği sandık yerine bir alt
katta bulunan sınıfta oy kullandığı iddiasıyla
AKP müşahidi ve polis eşliğinde tutanak
tutulmuştur.

DİYARBAKIR: Bismil’de Cumhuriyet

İlköğretim Okulu 1128 No’lu
sandıkta oy kullanmaya giden Hacı
Atılgan adlı vatandaşa AKP’ye ‘evet’

mührü basılmış oy pusulası
verilmiştir. Pusulanın gizlenmesi
üzerine duyarlı seçmenin talebi ile

yapılan usulsüzlükle ilgili tutanak
tutulmuştur.

ANKARA: Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi 3451 numaralı
sandıktaki AKP görevlilerinin oy kullanmak üzere olan
vatandaşlara AKP'ye “evet” basılı oy pusulası verdiği, bir seçmen
tarafından tespit edilmiştir. Seçmen, durumu gözlemciye
bildirmiş olayla ilgili tutanak tutulmuş ve Sandık Kurulu'na itiraz
edilmiştir.
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ANKARA: Keçiören Rauf Denktaş Anadolu
Lisesi 1415 no’lu sandıkta görev yapan parti
temsilcileri; Mevlüde Bıyık, Ahmet Sungur,
Ayşın Ayan ve Gülşah Yıldırım ile tanık
Avukat Hande Balcı, İlçe Seçim Kurulu
Başkanlığı’na müracaat ederek, seçmenlerin
AKP’ye yönlendirilmeye çalışıldığı yönünde
şikâyette bulunmuşlardır.

Şikâyet dilekçesine göre; Sandık Kurulu
Başkanı Hüseyin Gürbüz, saat 10.00
sıralarında, sandıkta görevi olmayan,
türbanlı bir kadını sandık başına oturttu.
Sandıkta görevli olup olmadığına ilişkin bir
belge ya da kimlik de göstermeyen kadın,
sandık başında oy kullanmaya gelen
vatandaşları AKP’ye oy vermeleri hususunda
teşvik etmeye başladı.

Olayı fark eden diğer partilerden sandık
görevlileri itirazda bulundu. Ancak Sandık
Başkanı türbanlı kadının sandık başında
oturmasında ısrar edince arbede çıktı.
Bunun üzerine olay yerine polis çağrıldı.

ANKARA: Bahçelievler Nebahat Keskin
İlköğretim Okulu’nda bir kişinin AKP
müşahidi ve polis eşliğinde sandığın
bulunduğu sınıf yerine bir alt katta başka
bir sandıkta oy kullandığı iddiasıyla tutanak
tutulmuştur.

ESKİŞEHİR: Cemal Mümtaz Anadolu
Lisesi'ndeki 1765 nolu sandıkta, bir

görevlinin gelen yaşlı vatandaşları
yardım bahanesiyle AK Parti'ye oy
vermeleri konusunda yönlendirdiği

ortaya çıkmıştır. Duruma diğer
partililerin tepki göstermesine
rağmen herhangi bir resmi işlem

yapılmaması dikkat çekmiştir.
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2. ÖNCEDEN MÜHÜRLENMİŞ PUSULA VE ZARF YÖNTEMİ

“Önceden Mühürlenmiş Pusula ve Zarf” yöntemi. Seçim hileleri arasında
en kapsamlı ve belki de bir çırpıda yapılanlar arasında yer almaktadır. 30
Mart seçimlerinde özellikle kırsal kesimde uygulandığı görülen bu
yönteme ilişkin Türkiye’den manzaralar:

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Tuğ İlköğretim Okulu'nda, 1009 numaralı
sandık kurulu başkanının oy pusulalarını sandık kurulu üyelerinin gözü
önünde mühürlemesi gereken seçim pusula ve zarflarını evde
mühürlediği ortaya çıktı. Mühürler pusulanın ortasına denk gelecek
şekilde basılınca konu tartışma yarattı. Sandık görevlileri bir siyasi
partinin kayırıldığını iddia ettiler.

ERZURUM’un Yakutiye ilçesinde de aynı olay meydana geldi. Görevliler
evde mühürlenen oy pusulaları için tutanak tuttu.

ISPARTA: Modern Evler mahallesindeki İyaş Selçuklu İlköğretim
Okulu'nda kurulu 1356 no’lu sandığın oy pusulaları ve zarflarının
bulunduğu mühürlü çuvalda yapılan sayımda, bir zarfta AKP'ye “evet”
mührü basılmış oy pusulası çıktı. Buna tekpi gösteren müşahitler, polis ve
ilçe seçim kurulundaki görevlileri çağırarak AKP'ye çıkan oy pusulası ile
ilgili tutanak tutturdu. Ayrıca sandık başkanının tarafsızlığını yitirdiğini
söyleyen müşahitler, sandık başkanının görevinden alınmasını istedi.
Ancak sandık başkanıgörevinden alınmadı.

GAZİANTEP: Nizip İlçesi’nde 1084 numaralı sandık çevresinde,
büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde AKP’ye “evet” mührü basılmış
oy pusulasıbulundu. Oy pusulasıdüzenlenen bir tutanakla imha edildi.
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2. ÖNCEDEN MÜHÜRLENMİŞ PUSULA VE ZARF YÖNTEMİ

İSTANBUL: Küçükçekmece Mustafa DalgıçTicaret Meslek Lisesi2606 
no’lu sandıkta AKP’ye “evet” mührü basılmış fazladan oy pusula verildiği
tutanaklarageçti.

DİYARBAKIR: Bismil ilçesinde AKP’ye “evet” mührü basılmış oy pusulası
verildiği iddiasıyla tutanak tutuldu.

GAZİANTEP: Nizip ilçesinde AKP’ye “evet” mührü basılmış sahte
pusulalara ilişkin tutanak tutuldu.
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3. HAYALÎ EVLER HAYALÎ SEÇMENLER 

Seçimlerde başvurulan bir başka sandık hilesi de “hayalî ev ve hayalî
seçmenler”in oluşturulmasıdır. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin

değişik illerinden “hayalî ev ve hayalî seçmenler” hilesine ilişkin
tutanaklar tutulmuş, soruşturmalar açılmıştır. Bu yöntemi özellikle AKP 
il ve ilçe teşkilatlarının tercih ettiği görülmektedir. Örneğin; İstanbul’da

sadece bir gecede, Sarıyer ilçesinde 504 hayalî daire oluşturulmuş ve
belirlenen seçmenler bu hayalî dairelere yerleştirilmiştir.

İşte Türkiye’yi hatta dünyayı şok eden bu yöntemin somut örnekleri: 

ANKARA: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3220 numaralı

sandıkta oy kullanan ev sahibi, daha önce evlerinde oturan
ama artık oradan taşınmış kişilerin adreslerinin tekrar aynı

yerde oturuyorlarmış gibi gösterilerek oy kullandırıldığını

fark etti. Bu olayı tutanak tutturarak kayıt altına aldı. 

ANKARA: Yenimahalle’de 28 daireli apartmana
29’uncu daire eklendiğini öne sürüldü.
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Tek tuşla 504 daire
Yasemin Yenice isimli AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi

çalışanının, 4 Aralık gecesi mesai saati dışında bu sisteme giriş
yaparak CHP’li Sarıyer Belediyesi’nin sınırları dâhilinde

bulunan Darüşşafaka mahallesine toplam 504 daireden
oluşan hayalî 34 yeni bina eklediği ortaya çıktı.

1039 bina ve 5057 daire (bağımsız konut) bulunan mahallede, 
gece yarısı tek tuşla bu sayısı 1073 bina ve 5561 daireye

çıkarıldı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden özel
şifreyle girilen UAVT üzerinden yapılan bu müdahaleyle bir

anda Darüşşafaka mahallesine 34 yeni bina ve 504 daire
eklenmiş oldu. Rezaletin ortaya çıkmasından sonra Sarıyer

Belediye Başkanı Şükrü Genç imzasıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne gönderilen yazıda; hayalî binaların bir an önce

sistemden silinmesi ve mahalleye kaydı yapılan hayalî 504 
dairenin kaydının düzeltilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu rezaletin fark edilmesi
üzerine 504 dairelik 34 binanın kaydını bu kez konut alanı

olmaktan çıkarıp inşaat olarak sisteme giriş yaptı. İBB 
yaptıkları sözde “hata”ya gerekçe olarak da bu bölgede ileride

yapılması hayal edilen kentsel dönüşüm kapsamındaki
konutları gösterdi. Yani daha yapımı bile gündemde olmayan

hayalî bir projenin binalarının sisteme erken girildiğini
savundu. Ancak gece yarısı sisteme neden girildiği ve tek tuşla

böylesi ciddi bir müdahalenin neden yapıldığı akıllara
takılırken, bu işlemin ileride sözde bu dairelere yerleştirilecek

olan hayalî seçmenlere adres temini için yapıldığı öğrenildi
(14).
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Boğaz Köprüsü’nde Çalışan İşçiler Seçmen Oldu

Öyle ki 3. Boğaz Köprüsü’nde çalışan işçilerin bile hayalî seçmen yapılmak için
İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne taşındığı anlaşıldı. Sadece Ferahevler mahallesi ve

Pınar mahallesindeki iki ayrı yemek fabrikasında yaklaşık 250 kişinin kaydının
yapılmak istendiği ve işyeri sahiplerinin olmayan kişileri kendilerinde

çalışıyormuş gibi göstermeye kalkıştıkları anlaşıldı. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda
Sarıyer’e bağlanan Ayazağa’daki Ayazağa Kuran Kursu’nda da 150 civarında kişi

ikamet ediyormuş gibi gösterildi (15).

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sahte Seçmenleri Tespit Etti

AKP, Ayazağa’daki Kuran kursları başta olmak üzere ilçe genelinde çok sayıda
işyeri ve yemek fabrikasında işçi gibi göstermek istedikleri taşıma seçmenleri, 

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nuri Eriçok ile Sarıyer Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü Numarataj Şefi Saime Gündü’nün titiz çalışması ortaya çıkardı.

Nüfustan gelen evrakları inceleyen Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, yapılan bu
beyanların doğru olup olmadığını tespit etmek için Sarıyer Belediyesi

Numarataj Birimi’ne konunun araştırılması yönünde yazı gönderdi.
İşte bu yazı üzerine sabah erken saatlerde söz konusu adreslere giden

Numarataj Birim yetkilisi Saime Gündü, söz konusu adreslerde beyan edilen
işçilerin hayalî seçmen olduğunu ve evrakta sahtecilik yapıldığını tutanaklara

geçirdi. 
Örneğin 65 işçinin kaldığı belirtilen Ferahevler’deki bir yemek fabrikasında, 
yatacak yer bile olmadığı tespit edildi. İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne müracaatı

yapılan işçilerin tamamının taşıma seçmen olduğu, yapılan adres
denetimlerinde tek tek belirlendi. Bu rezilliği ortaya çıkaran kişilere de 

skandalın üzerine gitmemeleri için tehdit telefonları açıldı.
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Ankara Çankaya Anıttepe Onur Sokak

Mahallesi Muhtarı Ufuk Kablan, gelen bazı

seçim kartlarındaki adreslerin olmadığını

kaydettiğini bildirdi. Muhtar Ufuk Kablan; 

“Bizim bu sokakta en son bina 28 numara. 

Ama bizegelen seçmen kartları arasında 30 

numara bile var. Hayır, öyle birbina yok ki… 

Burayı kim tanımlamış, nasıl tanımlamış, 

Numarataj bölümü bunune zaman verdi, kim

verdi, bu büyük bir hata.” ifadelerini kullandı

(17).

21 yıldır Ankara Dikmen’de evi olan Feriza

Tamer’in evinde 3 seçmen olmasına rağmen, eve 4 

seçmen kâğıdı geldiği bildirildi. Zeliha Selçuk

Gönen adındaki kadınseçmeni tanımadığını

belirten Feriza Tamer; “1993 yılından bu yana bu

evde oturuyoruz. İlk kez böyle bir durumla

karşılaşıyorum. Ev bizim, nasıl oluyorda bizim

evimize hiç tanımadığımız birini seçmenolarak

yerleştirebiliyorlar. İl Nüfus Müdürlüğü’ne

başvurdum, muhtara başvurdum ama hiç bir şey

yapılmadı.” dedi (16).

Ve daha onlarcası…

Halk müziği sanatçısı Cihan Çelik’in 24 yıldır ailesiyle
birlikte ikamet ettiği eve, hiç tanımadığı 3 kişinin

seçmen kâğıdı gelmiş. Cihan Çelik ve ailesine kendi
seçmen kâğıtlarıyla beraber, “Rafige Arpa, Ahmet 

Arpa ve Murat Arpa” isimlerinde gelen seçim
kâğıtlarının hayalî seçmenlere ait olduğu

düşünülüyor. Sitede seçmen kâğıtları yayınlanan bu
kişiler hakkında Çelik, şikâyetçi olduğunu, buna

benzer durumlarla Maltepe’de birkaç yerde daha
karşılaştıklarını belirtti (18).

Alaca köyünde hiç kimse yaşamamasına ve evlerin harabe 

olmasına rağmen sadece bir evde 14 kişi yaşıyormuş gibi 

gösterildi ve seçmen listelerinde yer aldı. Köyde kimse 

yaşamamasına rağmen seçmen listesinde isimlerinin yazılı 

olduğunu gören Asuman İlbey, isimleri geçenleri tanıdığını, bu 

kişilerin Alaca köyünde değil yıllardır Diyarbakır merkezindeki 

semtlerde yaşadıklarını söyledi.
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Hayalet Seçmenler



29

2 .  B ö l ü m
3 0  M a r t  H i l e  Y ö n t e m l e r i

Oy-una Gelmeyin!

Yakılan ve Kaçırılan Pusulalar

Ülkenin farklı yerlerinden gelen onlarca hatta yüzlerce yırtılmış, 
yakılmış ve çöpe atılmış oy pusulası fotoğrafları sosyal medyaya
düştü. Bu oy pusulalarının çok çok azında AKP'ye "evet" basılmamış
olması çok dikkat çekici. Küle dönenler dışında, tamamen yok
olmadan ele geçen pusulalarda genellikle hep CHP veya MHP 
işaretlenmiş.



30

2 .  B ö l ü m
3 0  M a r t  H i l e  Y ö n t e m l e r i

Oy-una Gelmeyin!

Sandık tutanakları ve sisteme geçirilmeyen veriler

Türkiye’de yapılan diğer bir seçim hilesidir. Bu yolla; bir partinin aldığı oy başka bir parti adına
sisteme girmekte, partilerin aldıkları oylar gerçeğinden farklı olarak, yani değiştirilerek
yazılabilmektedir. Hatta muhalefet partilerinin oyları sisteme bile geçirilmemektedir. Mesela
bir parti o sandıktan 140 oy almışsa, bu oy oranı sisteme 14 olarak kaydedilebilmektedir.

Tutanağa yazılan oylar sisteme yanlış ya da eksik geçirilmiş veya bazı yerlerde hiç geçirilmemiş
olabilmektedir. Sisteme girilmeyen tüm oyları toplasak, Ankara ve Antalya başta olmak üzere
birçok ilin belediye başkanları değişebilir...
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Sandık tutanakları ve sisteme geçirilmeyen veriler

Türkiye’de yapılan diğer bir seçim hilesidir. Bu yolla; bir partinin aldığı oy başka bir parti adına
sisteme girmekte, partilerin aldıkları oylar gerçeğinden farklı olarak, yani değiştirilerek
yazılabilmektedir. Hatta muhalefet partilerinin oyları sisteme bile geçirilmemektedir. Mesela bir
parti o sandıktan 140 oy almışsa, bu oy oranı sisteme 14 olarak kaydedilebilmektedir.

Tutanağa yazılan oylar sisteme yanlış ya da eksik geçirilmiş veya bazı yerlerde hiç geçirilmemiş
olabilmektedir. Sisteme girilmeyen tüm oyları toplasak, Ankara ve Antalya başta olmak üzere
birçok ilin belediye başkanları değişebilir...

Örneğin bazı tutanaklara bakıldığında, geçerli oy sayısı 200 iken, A partisine yazılan oy 210 
olabilmektedir. Böyle bir durum “hata” ile açıklanamaz bu durum ancak ve ancak “hile”dir! 
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Mehmet Doğan
Samsun Atakum Recep Tanrıverdi

okulunda tüm sınıflarda, 1062 sandık
başkanı Kapatmakta ısrar ediyor! 

#OySayımınaGidiyoruz

Funda Diken

Oy sayımına geldim dışarı
çıkarıldım polisler tarafından. 

Kapılar kilitlendi. Burası Avcılar, 
Ambarlı mah. İnönü ilköğretim

okulu

Handan Ertaş
Yenişehir semt konağı içeri

almıyor avukatlar yasak
olduğunusoyluyor. 

#OySayımınaGidiyoruz

Yarınhaber

İstanbul Şişli'deki sayım - boş
pusulaları sayarken AKP'liler
sandıklarınüstüne kapandı. 
Müşahitler müdahale etti

Öykü
Avcılar sandığına nasıl sahip
çıksın? Polis kesinlikle içeri

almıyor. Kalabalık
oluşturmalıyız

Emre

BağcılarEvren İlköğretim
Okulu'nda polisler okulun

kapısını kapattı, okula almıyorlar

Oğuz Kahraman
Sandık görevlilerinin sayımı
izlememizi izinvermelerine
rağmen POLİSLER zorla bina

dışına aldı! 

Şebnem Avanos

Ankara'nın Şereflikoçhisar
i lçesinde Zafer İlkokulu'nda
kapılar kilitlendi. Halkın içeri

girmesine izinverilmiyor
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Oy-una Gelmeyin!

Sandık tutanakları ve sisteme geçirilmeyen veriler

30 Mart seçimlerinde hile iddialarının iyice ortaya dökülmesi ile birlikte özellikle gençlerin olduğu büyük bir

kesim oylarına sahip çıktı. AKP iktidarına karşı gösterilen bu tepki sosyal medyada büyük yer bir edindi.
Seçim günü Sandıklar 17:00 itibarıyla kapandı. Sayımlar ilk olarak muhtar seçimleri için başladı. Sosyal
medyada ise “#Oysayımınagidiyoruz” hastagiyle çağrı yapılarak vatandaş sandık başında toplandı ve oyuna

sahip çıktı.
Ayrıca oy sayımını izlemek isteyen vatandaşlara polis tarafından engel olunması sosyal medyada aracılığı ile
gündeme getirildi. İşte sandık başından gönderilen onbinlerce tweetten bazıları:
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Ankara
30 Mart’ta AKP’nin seçimlerde hile yaptığı iddiaları üç ilde halkın

ayaklanmasına neden oldu. CHP Genel Merkezi ve sosyal medya yapılan
hileleri ortaya çıkarmak için âdeta bir seferberlik başlattı. 

CHP’DE HİLE ALARMI

AKP’nin seçimlerde hile yaptığı iddiaları üç ilde halkın ayaklanmasına

neden oldu. Ankara’da muhalefet üç sayım merkezini ablukaya aldı. CHP 
Genel Merkezi ve sosyal medya AKP’lilerin yaptığı hileleri ortaya çıkarmak
için müthiş bir seferberliği sahne oldu. Gönüllüler, ıslak imzalı sandık

sonuç tutanaklarındaki oyların seçim kurulları birleştirme tutanaklarıyla
karşılaştırmak için seferber oldu. Yüzlerce genç seçim gecesi
bilgisayarlarda tutanakları tararken, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 

öğrencileri de üniversitede toplanarak bilgisayarlardan CHP Genel
Merkezi’ndeki gönüllülere destek verdi.
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Oy-una Gelmeyin!

Ankara’da hile alarmı!
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Sosyal paylaşım ağlarından Twitter ve Facebook üzerinden yürütülen

çalışma sırasında gönüllüler, olmayan sandık sonuç tutanaklarının
bulunması çağrısında bulundular. Vatandaşların sosyal medya üzerinden
çok sayıda tutanağı CHP Genel Merkezi’ne ulaştırması sonucunda elde

olmayan tutanaklardan birçoğuna ulaşıldı.

Paylaşılan tutanaklar sonucunda, AKP’lilerin birçok sandıkta CHP adayı

Mansur Yavaş’a çıkan oyları diğer partilerin hanesine yazdıkları anlaşıldı.
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Oy-una Gelmeyin!

Ankara’da hile alarmı!

YSK’NIN ÖNÜNDE EYLEM

CHP Genel Merkezi’nde tutanak araştırması ve taraması sürerken, Mansur 
Yavaş’ın, aldığı oyların oranının hileyle düşürüldüğünü söyleyerek; vatandaşın

oylarına sahip çıkması, çağrısında bulunmasının ardından binlerce kişi
Mithatpaşa’daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Binası önünde toplandı. 
Ankaralılar, YSK’yı adil davranmaya ve hukuksuzlukları ortaya çıkarmaya

çağırdı.

Ankara
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde yaşanan usulsüzlükler

ve hukuk dışı uygulamalara ilişkin Mansur Yavaş’ın basına yansıyan raporu, 
yapılan hileleri net bir şekilde ortaya koymaktadır. Rapordan bazı kısımlar
aşağıda verilmiştir (19):

30 Mart 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nde toplam
12.334 sandıktan 6.240’ında hatalı işlem veya usulsüzlük tespit edilmiştir. 

Bu toplam sandık sayısının % 50.6’sına tekabül etmektedir.

Bu 6.240 tutanağın içinde önemli hataların olduğu tutanaklarla tespit
edilmiştir. Dolayısıyla bu durum seçim sonucunu doğrudan etkilemiştir. 

Bahsi geçen 6.240 tutanakta en fazla göze çarpan usulsüzlük türleri
şunlardır: 

a. Mühürsüz Tutanaklar
b. Geçersizlik Sebebi Belirtilmemiş Tutanaklar
c. Toplama ve Kaydırma Hatalı Tutanaklar

2 .  B ö l ü m
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Oy-una Gelmeyin!

Ankara’da hile alarmı!

Ankara
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Usulsüzlük Tespit Edilen Tutanakların Hata Konuları;
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Oy-una Gelmeyin!

Ankara’da hile alarmı!

Ankara

No Hata Konuları Adet

1 Tutarsız 710

2 Mühürsüz Tutarsız 259

3 Mühürsüz 1.208

4 Mühürsüz ve gerekçesi geçersiz 922

5 Mühürlü gerekçesiz geçersiz 2.686

6 Toplama hataları 451

7 Diğer 4

Toplam 6.240
YSK Kayıtlarına Göre;
Mühürsüz Tutanak Sayısı: 2.908 adet (% 23)
Mühürsüz Tutanaklardaki Toplam Oy Sayısı: 713.556 Oy
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3000’e yakın mühürlenmemiş tutanak bulunmaktadır. Ancak seçim
kanunları gereğince, her tutanağın ve müşahitlere teslim edilen nüshanın
sandık başkanına teslim edilmiş olan mührü taşıması gerekmektedir.
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Oy-una Gelmeyin!

Ankara’da hile alarmı!

Ankara
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Ankara
Geçersiz Oylar Seçim Sonucuna Etki Etmiştir: 

a. YSK verilerine 124.054 adet geçersiz oy vardır.
b. 100.000’e yakını muhtarlık pusulası aynı zarfa konması
nedeniyle geçersiz sayılmıştır.
c. Bu rakam seçim sonucunu doğrudan değiştirebilecek bir
rakamdır.
d. Aynı şekilde kullanılan ve geçersiz sayılması gereken oyların
büyük bir kısmı birçok sandık kurulu tarafından geçerli sayılmıştır.
e. Ankara çapında geçersiz oylara ilişkin ciddi tutarsızlıklar ve
seçim sonucuna etki edecek uygulamalar tespit edilmiştir.
f. Çeşitli nedenlerle geçersiz sayılan oyların geçersizlik nedenleri
3.608 tutanakta yazılmamıştır. Bu sebeple bu tutanaklar da yasa
gereği hukuka aykırıdır. İptalleri gerekmektedir.
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Ankara’da hile alarmı!

Ankara
Sonuç itibariyle, YSK’nın açıkladığı sonuçlar ile siyasi partilerin

ıslak imzalı tutanakları karşılaştırmaları neticesinde büyük
boyutta usulsüzlüklerin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
usulsüzlükler; sandık seçmen listelerinin oluşturulmasında, oy

verme sürecinde, ilçe seçim kurullarında sandık sonuç
tutanaklarının sisteme girilmesi esnasında ve/veya SEÇSİS’e
dışarıdan yapılan müdahalelerle yapılmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda
12.334 sandıktan 6.240 sandıkta hatalı işlem veya usulsüzlük

tespit edilmiş olup (6.240 / 12.234 = % 50.6), bu usulsüzlüklere
istinaden YSK’ya itiraz edilerek seçimlerin yenilenmesi talep
edilmiştir. «Ancak Mansur Yavaş’ın YSK’ya yaptığı itiraz

reddedilmiş ve YSK seçimleri AKP adayı Melih Gökçek’in bir
kez daha kazandığını açıklamıştır.» Bu gelişmeler üzerine
Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi’ne haklarının gasp edildiği

gerekçesiyle kişisel başvuruda bulunmuştur.
Geçersiz oylar artıkça AK Parti lehine oylar artmaktadır.
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C H P  “ H i l e ”  

K o m i s y o n u İ s t e d i

Of shopping carts are abandoned right before the

transaction its completed. Suitable for all

categories

CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve arkadaşları

tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan 29/04/2014 tarihli
araştırma önergesinde, seçim güvenirliliği konusunda

Meclis’te bir komisyon kurulması talep edildi (20). Önergenin

gerekçesinde, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin gerçekleştiği
gün birçok ilde yaşanan olayların seçimin güvenirliliği

açısından büyük bir şaibe yarattığı iddia edilerek, söz konusu

şaibelerin giderilmesi, yapılan usulsüzlüklerin tespit edilerek
sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi

amacıyla Meclis’te bir soruşturma önergesi açılması istendi. 

Önergenin gerekçesinde, elektrik kesintilerine işaret
edilerek, “2009 yılında yapılan yerel seçimlerindeki elektrik

kesintileri seçime gölge düşürmüştü, yine bu kesintilerin

2014 yılı yerel seçimlerinde 35 ilde oy pusulalarının sayımı
sırasında tekrarlanması düşündürücüdür. Çöpten çıkan

oylar, yırtılmış tutanaklar, elektrik kesintileri ve insanlara

hazır mühürlü oy pusulaları verilmesi gibi muhalefetin
aleyhine olan olayların yaşanması bunun organize bir

şekilde yapıldığını göstermektedir.” denildi.



41

Ankara'da yerel seçimlerden önce sivil toplum kuruluşlarının desteği ve
gönüllülerin katılımıyla 'Ankara’nın Oyları' adlı bağımsız bir platform 
kurulmuştu. Seçim boyunca Ankara'da etkin bir şekilde görev alan bu

platformun üyeleri, seçimlerde yaşanan hileleri anlattılar.
2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde bağımsız seçim gönüllülerinin

oluşturduğu Ankara’nın Oyları platformu tarafından yapılan analizler
doğrultusunda Ankara ile ilgili durum tespiti yapıldı. Yapılan tespit

sonucunda şu sonuçlara ulaşıldı:
1. Halen YSK'nın resmi olarak yayımlamadığı 500'den fazla tutanak

mevcuttur. Bu nedenle tutanağı eksik sandıklar için, YSK'nın sisteme
giriş yaptığı veriler analize dâhil edilmiştir.

2. Yayınlanmış tutanakların yarıdan fazlasında, sonuç raporumuzda
belirttiğimiz şaibeler tespit edilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

3. Mevcut koşullarda bu şekilde yapılan bir veri analizi ile sağlıklı bir
seçim sonucuna ulaşılamamaktadır.

4. Yapılmış olan tespitler, kanunlara göre seçimlerin iptaline gerekçe
teşkil edecek niteliktedir.

5. Bu durumda, ya seçimin iptal edilmesi, ya da şaibe içeren
tutanakların geçersiz sayılması gerekmektedir. Ancak, geçersiz tutanak

sayısı çok fazla olduğundan bu tutanakların yok sayılması, halkın
iradesini yok saymak anlamına gelecektir (21).

Ankara’nın Oyları Platformu seçim günü ve sonrası Ankara’da neler
yaşandığını ortaya koydukları verilerle anlattılar.

2 .  B ö l ü m
3 0  M a r t  H i l e  Y ö n t e m l e r i

Oy-una Gelmeyin!

A n k a r a ’ d a  h a l k  n e  y a p t ı ?

C H P  “ H i l e ”  

K o m i s y o n u İ s t e d i

A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

P l a t f o r m u
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Ankara’nın Oyları Platformu’nun gözünden, Ankara’da 2014 yerel

seçimleri:

İstanbul’da «Oy ve Ötesi» hareketinin kurucuları arasında olan “Ortak

Nokta Derneği” ile “Ankara Kent Forumu Derneği”nin önderliğinde, sivil

toplum kuruluşlarının desteği ve gönüllülerin katılımıyla bağımsız bir

platform olan “Ankara’nın Oyları”nı kurduk. Farklı siyasi görüşlere sahip

gönüllülerle birlikte demokratik, âdil ve temiz siyaset için sandıklara

sahipçıkmak amacıyla yola çıktık ve seçimlere bir ay kala başladığımız

çalışmada seçim günü 3000 gönüllü sandık müşahidi ve 200 gezici araçla

Evren, Çamlıdere dâhil olmak üzere Ankara’nın tüm ilçelerinde görev

almayı başardık.

Merkezde bulunan koordinasyon ekibimizle, seçim öncesinde

gönüllüler için ilçe ve okul bazında atama yaptık. Seçim günü boyunca

gönüllülerle gerek telefon gerekse sosyal medya aracılığıyla iletişimde

kalarak yaşanan problemleri kaydettik ve gerekli yerlere gezici ekipler ile

gönüllü avukatları göndererek destek olduk.

Seçim günü sonunda ortaya çıkan tablo, Ankara’da gerçekleşen yerel

seçimin demokratik, âdil ve temiz olmaktan son derece uzak olduğunu açıkça

ortaya koydu.

C H P  “ H i l e ”  

K o m i s y o n u İ s t e d i

A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

P l a t f o r m u

A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

S e ç i m  G ü n l ü ğ ü   (22)
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Müsahitlerin Sınıflara Alınmaması
Sabah saat 6 itibarıyla farklı siyasi partilerin müşahitlik kartlarıyla
sandık başına giden gönüllülerin pek çoğuna, sandık başkanları
tarafından orada bulunmalarına gerek olmadığı ve akşam saat
5’ten sonra gelebilecekleri söylendi. Seçim kanunlarına göre seçimi
izleme hakkı bulunduğunu iddia eden gönüllülerin bazıları, polis 
eşliğinde okul dışına çıkartıldı. Yapılan tartışmalar ve avukatların
müdahaleleri sonucunda saatler sonra tekrar sınıfa girebildiler.

Seçmenle birlikte kabine girilmesi ve yönlendirme yapılması

Akyurt ilçesinde görev alan bir gönüllü, sandık başkanının oy
verecek seçmenle birlikte kabine girmesi üzerine kendisini defaten
sözlü olarak uyardı, karşılığında sandık memurunun kaba
davranışlar sergilemesi ve bu kez kabine üç kişi birlikte girmesi
üzerine durum hakkında tutanak tuttu. Sandık başkanı ise seçimi
engellediği gerekçesiyle gönüllü hakkında şikâyette bulundu. Konu
2014/3 sayılı resmi şikâyet ekindeki tutanakla kayıt altına alındı. 
Orada bulunan farklı parti müşahitlerinin de tutanakta imzası
bulunmaktadır. 

Para karşılığı mühürlü oy pusulası dağıtılması

Keçiören Rauf Denktaş Anadolu Lisesi’nde bazı AKP’li kadınlar, 50-
100  TL karşılığında AKP mühürlü oyları insanlara dağıtırken
yakalandılar, durum bir gönüllü tarafından bilgilendirilen CHP 
avukatlarınca tespit edildi ve konu hakkında tutanak tutuldu. 

C H P  “ H i l e ”  

K o m i s y o n u İ s t e d i

A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

P l a t f o r m u

A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

S e ç i m  G ü n l ü ğ ü   (22)
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Sayıma müşahit alınmaması
Akşam saat 5 sularında sayıma müşahit olmak isteyen gönüllüleri de 
bazı sandık başkanları sınıfa sokmak istemediler. Tartışmalar sonucu
bu gönüllülerin bir kısmı içeri girmeyi başarabildiler.

Muhtar ve diğer oyların aynı zarfa konulması
Müşahitler, sayım süresince muhtar oyu ile birlikte atılan belediye
meclisi, ilçe ve büyükşehir belediye başkanlığı pusulalarını içeren
zarfların geçerli sayılmasına ilgili kanun maddesi gereğince itirazda
bulundular. Bu oylar bazı sandıklarda uyarılara rağmen geçerli sayıldı, 
bazı sandıklarda muhtar oyu geçersiz sayılarak geri kalan oylar
geçerli sayıldı, bazı sandıklarda ise tamamen geçersiz sayıldı. Gönüllü
avukatlar ve merkez ekip yetkililere ulaşıp ortak bir talimat verilmesi, 
tümünün geçerli ya da tümünün geçersiz sayılması konusunda
bilgilendirme yapılması ve belirsizliğin giderilmesi için talepte
bulundular. Ancak, bu talepler cevapsız bırakıldı ve oyların geçerli
veya geçersiz sayılması sandık başkanının inisiyatifine bırakıldı. Bu 
husus seçimin adaletli bir şekilde gerçekleşmesine engel teşkil etti.

Başkasının yerine imza atılması
Altındağ Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde oy vermeye gelenlerin kendi
yerlerine imza atıldığını fark etmeleri üzerine çıkan karışıklıklar
tutanak altına alındı.
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A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

S e ç i m  S o n r a s ı  
( 2 3 )

Seçim günü yaşananların olası sonuçlarını göz
önünde bulunduran Ankara’nın Oyları Platformu

koordinasyon ekibi, gönüllülere çağrı yaparak
ellerindeki ıslak imzalı ve mühürlü tutanakları teslim
aldı. Ayrıca, seçim günü yaşanan usulsüzlüklere dair

gönüllüler tarafından tutulan tutanaklar da teslim
alındı.

Eldeki veriler doğrultusunda, gece-gündüz ara
verilmeksizin tasnifler yapıldı. Eksik tutanaklar çeşitli

partilerle irtibata geçilerek tamamlandı. ODTÜ
öğrencisi olan bir grup gönüllünün oluşturduğu analiz

tablosu diğer üniversite öğrencileri ve gönüllülerce
dolduruldu. YSK verileri ile yapılan karşılaştırma

sonucunda tablonun ortaya koyduğu farklılık
sebebiyle toplamı 12.235 adet tutanağın tek tek
incelenmesine karar verildi ve çok sayıda şaibeli

tutanak tespit edildi.
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K o m i s y o n u İ s t e d i

A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

P l a t f o r m u

A n k a r a ’ n ı n  O y l a r ı

S e ç i m  G ü n l ü ğ ü   (22)
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2 .  B ö l ü m
3 0  M a r t  H i l e  Y ö n t e m l e r i

Oy-una Gelmeyin!

A n k a r a ’ d a  h a l k  n e  y a p t ı ?

1. 2000’den fazla mühürlenmemiş tutanak bulunmaktadır. Seçim kanunları gereğince, her tutanağın ve

müşahitlere teslim edilen nüshanın sandık başkanına teslim edilmiş olan mührü taşıması
gerekmektedir.

2. 3500 civarındaki tutanakta, geçeriz oylara ayrılan bölümde geçersiz oy sayısı belirtilmiş anacak
gerekçe belirtilmemiştir. Seçim kanunlarına göre geçersiz oy kaydedilmesi hâlinde gerekçenin kanun
metninde yer alan hükümler doğrultusunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

3. 1300 civarındaki tutanakta kaydırma ve toplama hataları yapılmıştır. Tutanakta yer alan oy toplamı, 
sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını aşmaktadır. Bazı sandıklarda yüksek miktarda oy, seçimde

aday dahi göstermeyen partilere yazılmıştır.

4. 68 tutanakta skandal niteliği taşıyan ve seçim sonuçlarını etkileyecek oy dağılımı ve toplama hataları

tespit edilmiştir. Bu tutanakların geçerli sayılması kanunen ve pratikte mümkün değildir.

5. 12.235 adet tutanak üzerinde yapılan ve sonuçları bir milyondan fazla oyu ve toplamda 6.500’den 

fazla sandığı ilgilendiren bu çalışma, seçimlere yönelik itiraz ve iptal istemlerine delil teşkil etmiştir. 
Bağımsız bir platform olan Ankara’nın Oyları tarafından “demokratik, âdil ve temiz siyaset” hedefi
doğrultusunda ilgili yerlere teslim edilmiştir (24).

Yapılan tespitlere göre tutanaklarda belirlenen sorunlar şu şekildedir:
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Oy-una Gelmeyin!

A n k a r a ’ d a  h a l k  n e  y a p t ı ?
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Oy-una Gelmeyin!

S o n u ç l a r ı n  D u y u r u l m a s ı

Üçüncü Bölüm
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Oy-una Gelmeyin!

ANADOLU AJANSI – CİHAN HABER AJANSI REKABETİ 

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde gündeme damgasını vuran
olaylardan biri de 30 Mart akşamı yaşandı. Sandıkların kapatılmasından sonra
akşam saat 18.00 itibarıyla ajanslar sandık bazında seçim sonuçlarına ulaşmaya
ve sonuçları abonelerine geçmeye başladılar. İşte bu aşamada Anadolu Ajansı
(AA) ile Cihan Haber Ajansı (CİHAN) arasında fark edilir bir rekabet yaşandığı
gözlendi.

CİHAN, geriye dönük olarak 2011 Milletvekili Genel Seçimi, 2010 Anayasa
Referandumu, 2009 Mahalli İdareler Seçimi ve 2007 Milletvekili Genel
Seçimi’nde gösterdiği başarıyı 30 Mart’ta tekrarlamak için her türlü hazırlığı
tamamlandığını seçimlerden günler önce abonelerine duyurmuştu. Öyle ki
Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, seçimlere tam 70 bin kişi
ile hazırlandıklarını söyledi. Benzer bir açıklama AA’dan geldi. AA belki
tarihinde ilk defa seçimlere bu kadar hazırdı.

İki güçlü ajans arasındaki bu rekabet seçim gecesi bambaşka bir boyut kazandı.
AA ve CİHAN oyların sayılmaya başladığı andan itibaren farklı sonuçlar
vermeye başlamışlardı. CİHAN’ı referans alanların iddiasına göre AA bağlı
olduğu iktidardan aldığı direktif doğrultusunda AKP oylarını yüksek gösteriyor
ve böylece örtülü olarak yapılacak seçim hilelerine zemin oluşturuyordu. Şöyle
ki, AKP bir yandan seçim hileleri ile oylarını yükseltirken bir yandan da AA buna
paralel sonuçlar veriyor ve seçmene; “Bakın, devletin ajansı dakika dakika
sonuçları veriyor. Dolayısıyla bir manipülasyon bir hile söz konusu değil.”
algısı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu algı seçim günü sosyal medya üzerinde
planlı ve yoğun bir şekilde işlendi.

S o n u ç l a r ı n  D u y u r u l m a s ı
Üçüncü Bölüm
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Oy-una Gelmeyin!

ANADOLU AJANSI – CİHAN HABER AJANSI REKABETİ 

CİHAN’a Siber Saldırı

Ajansların yarışına karşılık asıl gündeme damgasına vuran olaylardan birisi de
CİHAN’ın maruz kaldığı sistemli ve yoğun siber saldırıydı.

Çoğu yurtdışı kaynaklı yüz binlerce bilgisayardan yapılan “Ddos” saldırısı,
ajansın veri akışını zorlaştırdı. Bunun yanında sahada veri toplayan CİHAN
personeli birçok şehirde fiili saldırıya uğradı. 30 Mart gecesi konuyla ilgili
açıklama yapan Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü, bütün engellemelere
rağmen eldeki verileri en hızlı ve doğru şekilde abonelerine aktardıklarını
belirtti.

Feza Gazetecilik AŞ Bilgi Teknolojileri yetkilileri ise seçim akşamı şu açıklamayı
yaptı: “Yapılan saldırı organize bir saldırıdır. Bu saldırıdan sadece kurumumuz
değil hizmet aldığımız Superonline'ın diğer müşterileri de etkilenmiştir. En fazla
etkilenme Cihan, Zaman ve Today’s Zaman’ın web sitelerinde yaşandı. Ayrıca
yurt dışındaki bazı servis sağlayıcılar, müşterilerinin etkilenmemesi için
www.cihan.com.tr adresinde oluşan trafiği kesmiştir. Bu tür bir organize
saldırıda yurt dışında pek çok aktör kullanılmış olabilir. Ancak bu aktörlerin
tespiti ve ortaya çıkarılması yanında yurt içinde olduğuna inandığımız
azmettiricilerinin yargı tarafındanortaya çıkarılmasıönemli bir husustur.”

Siber saldırının dışında, ajansın sandık başında görev yapan personeline
yönelik Türkiye’nin dört bir yanında türetilen engellemelerin fiili saldırı
boyutuna ulaşmış birçok örneği de bulunmaktadır:

S o n u ç l a r ı n  D u y u r u l m a s ı
Üçüncü Bölüm
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Oy-una Gelmeyin!

ANADOLU AJANSI – CİHAN HABER AJANSI REKABETİ 

İstanbul Kâğıthane’de Selahattin Korkmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde
2442 ve 2441 no’lu sandıklarda oy pusulalarının arkasında bulunan mühürler
yanlış basılınca CİHAN görevlileri kayıt almak istediler ancak AKP müşahitleri
tarafından yaka paça okuldan atılarak görevlerini yapmaktan alıkondular. 
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde AKP’liler seçim sonuçlarını almak için ilçede
bulunan CİHAN çalışanlarına saldırdı. 

Bursa’da da Mehmet Akif İlköğretim Okulu’nda sahte oy kullanıldığı iddiaları
üzerine bölgeye giden CİHAN muhabiri Fatih Karakılıç ile araç sürücüsü
İskender Kaya, AKP’li bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar Kaya’ya yumruk
atarak elindeki kamera ve mikrofonu aldı. Polis olaya geç müdahale etti. 
Türkiye genelinde birçok seçim kurulunun ise, AA görevlilerine sonuç bilgilerini
verdikleri hâlde CİHAN’dan sonuçları kaçırma yoluna gittiği gözlemlendi.

Siber Saldırı Yargıya Taşındı

CİHAN, 30 Mart seçim sonuçlarını elde edip abonelerine servis etmesini
engellemeye yönelik düzenlenen siber saldırılarla ilgili olarak Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığı’ na başvurdu. 

174 saat süren siber saldırılara dair Türk Telekom ile Turkcell Superonline
tarafından hazırlanan güvenlik raporu ile DDoS ve Flood saldırılarının dökümü
de savcılığa sunulan dilekçenin ekinde yer aldı.

S o n u ç l a r ı n  D u y u r u l m a s ı
Üçüncü Bölüm
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Oy-una Gelmeyin!

Ne  Ya pmal ı?
Dördüncü Bölüm
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Ş a i b e s i z B i r S e ç i m i ç i n A l ı n m a s ı G e r e k e n Ö n l e m l e r

Bu bölüme kadar seçim hilelerine dair yöntemler, seçimlerde gerçekten yaşanan

örneklerle ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Peki, seçim hilelerinin önlenmesi, milli

iradenin gerçekten tecelli etmesi adına neler yapılabilir?

Bu konuda gerek siyasi partiler gerekse birçok sivil toplum kuruluşu çeşitli öneriler

hazırlamış durumdalar. Aslında şaibesiz bir seçim için alınabilecek önlemler

hemen herkes tarafından bilinir olmakla birlikte, seçim hilelerine karşı farkındalık

yaratmak ve toplumsal bilinç düzeyini attırmak için konu ne kadar gündemde

tutulursa millet iradesinin gerçekten tecelli etmesi için o kadar faydalı olacaktır.

Aşağıda yer alan “Şaibesiz Seçim Önerileri”, “Temiz Seçim Platformu” web

sayfasından yararlanılarak hazırlanmıştır:
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Askı listesi
kontrolü

Her seçim öncesi sandık seçmen listelerinden

düşürülen4 milyon civarında seçmenin olması

gereken adreslerdeki listelerine zamanında

kaydedilmeleri ve tüm vatandaşların da askı

l istelerinde isimlerini kontrol etmeleri mutlaka

sağlanmalıdır.

Muhalefet
sorumluluğu

Seçimler konusunda asıl sorumluluk iktidardan ziyade

muhalefetindir. Denetlemediği bir seçimin

sonuçlarından muhalefetin asla yakınmaya hakkı

yoktur. Sadece her aşamasında temsilcileri vasıtasıyla

seçimin güvenliğini denetlemek değil, kendi seçmen

kitlesini ve bütün toplumu bilinçlendirmek adına

gerekli yayınları yapmak ve eğitimleri vermek de 

iktidardan ziyade muhalefetingörevidir.

İkametgah
kontrolü

Vatandaşlar ikamet adreslerine kaydedilmesi muhtemel

tanımadıkları kişiler konusunda da bilinçli olmalıdır. Bu 

şekilde mükerrer oyun, ölü kişilerin adına düzenlenmesi

muhtemel belgelerle oy verilmesinin veya Türkiye’de bulunan

yaklaşık 2 milyon Suriyelinin oy kullandırılmasının önüne

geçilebilir. 

Parmak
Boyası?

Parmak boyası uygulaması “damgalanmak” olarak

nitelendirilerek ve medeni olmayan birgörüntüye yol açtığı

gerekçesiyle kaldırılmıştı. Oysa mükerrer oy kullanımının

önündeki en görünür, en somut engel parmak boyası idi. 

Mükerrer oy kullanımını önlemek için parmak boyası, hapis

cezası gibi caydırıcı yaptırımların getirilmesi gerekir.

K ı s a Va d e l i Ö n e r i l e r
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Yandaşlık
engellenmeli

Yandaş sendika, okul yöneticisi vb. vasıtalarla sandık

başkanlarının belirlenmesi sürecini iktidarınorganize 

bir şekilde kendi lehine biçimlendirmesinin önüne

geçilmelidir.

Bilinçli sandık
Görevlisi!

Sandık başı ve çevresinde yapılabilecek seçim

hilelerine karşı 200 bin civarında sandığa mecliste

grubu bulunan siyasi partiler eliyle temsilci/üye

görevlendirmesi yapılmalıdır. Bu kişilerin olası sandık

başı ve çevresi hilelerinekarşı partileri tarafından

eğitilmeleri ve asla görevli oldukları yerleri terk

etmemeleri gerekir. Islak imzalı tutanakların mutlaka

alınması sağlanmalıdır. Her belge gerekirse

fotoğraflanmalı ve her türlü sonuç partilerin ilgili

birimlerine bildirilmelidir.

Güvenli
teknoloji

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları’nda tutanakların birleştirilmesi

esnasında bir tarafı desteklemeye yönelik oy kaydırmaları ya

da oyların girildiği bilgisayarların donanımına müdahale

edilerek eklenebilecek korsan bir yazılım ile giriş sinyallerinin

merkezi bilgisayara farklı olarak gönderilmesinin önüne

geçilmelidir. Önümüzdeki seçimlerin temiz ve dürüst

olabilmesi için; kullanılan oyun, sistem tarafından iletilen

oyun, tasnif edilen oyun ve açıklanan oyun eşit olması

mutlaka sağlanmalıdır. Sisteme bağlı her terminalin başında

siyasi partiler temsilci bulundurabilmelidir.

Sisteme müdahale
kaydedilmeli

Sayım esnasında yaşanan sistem aksaklıklarından sonra

merkezi bilgisayarın sistem müdahalelerini gösteren kayıt

logları MUTLAKA incelenmelidir.

K ı s a Va d e l i Ö n e r i l e r
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U z u n Va d e l i Ö n e r i l e r

A. SEÇSİS’e dışarıdan müdahalenin mutlaka önüne geçilmelidir. Bunun için;

1. Kullanılan yazılımın kaynak kodları siyasi partilerin kontrolüne açılmalıdır.
2. Açık kaynak kodlu yazılıma geçilmelidir.

3. YSK’nın denetimindeki bilgi işlem merkezinde tüm siyasi partiler temsilci bulundurabilmelidir
(ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Avustralya ve Brezilya gibi bazı ülkelerde seçim değerlendirme
merkezlerinde temsilci bulunmaktadır).

4. TÜBİTAK tarafından yeni bir zaman damgası üretilmeli, siyasi partilere link atılarak eş zamanlı veri kaydı
gerçekleştirilmelidir.
5. Kullanılan güvenlik ağı, portal anahtarı daha güvenli bir duruma getirilmeli, SEÇSİS üçüncü bir kontrol/güvenlik

yazılımı ile korunmalıdır.
6. Veri akışı biter bitmez harici disk internet yolu ile tüm yurttaşlarımıza açılmalı, her bireye kendi sandığını görme
imkânı sağlanmalıdır.

7. SEÇSİS alt yapısı Adalet Bakanlığı’na bağlı UYAP’tan bağımsız hâle getirilmeli, yeni bir alt yapıya oturtulmalıdır.
8. Kullanılan kripto yeniden gözden geçirilmeli, güvenlik katsayısı arttırılmalı ve her seçim döneminde
yenilenmelidir.

9. İlçe seçim kurulları ile merkezi sistem arasındaki, Telekom tarafından sağlanan, altyapı her aşamada
denetlenmelidir.
10. Oy pusulalarında seçim bölgesi ve sandık numaraları yazılı olmalı, seçim sonuç tutanağı tarayıcıdan geçirilerek

orijinal hâliyle seçmenin denetimine açılmalıdır.
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U z u n Va d e l i Ö n e r i l e r

B. Sandık seçmen listelerinin askı süresinin 14 günden bir aya çıkarılması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

C. Türkiye’nin nüfusuna dair MERNİS, TUİK gibi kurumların verilerindeki ve basında çıkan birçok araştırma

yazısındaki milyonlarca insanı kapsayan çelişkili bilgilerin giderilebilmesi için bir defalık sokağa çıkma yasağı

getirilerek nüfus sayımının yapılması ve sayımda TBMM’de grubu bulunan parti temsilcilerinin görev almasının

sağlanması için yasal düzenleme yapılmalıdır.
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U z u n Va d e l i Ö n e r i l e r

B. Sandık seçmen listelerinin askı süresinin 14 günden bir aya çıkarılması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

C. Türkiye’nin nüfusuna dair MERNİS, TUİK gibi kurumların verilerindeki ve basında çıkan birçok araştırma

yazısındaki milyonlarca insanı kapsayan çelişkili bilgilerin giderilebilmesi için bir defalık sokağa çıkma yasağı

getirilerek nüfus sayımının yapılması ve sayımda TBMM’de grubu bulunan parti temsilcilerinin görev almasının

sağlanması için yasal düzenleme yapılmalıdır.
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Sonuç
Hür, adaletli ve başarılı bir seçim için;

Toplumsal bilinç

Diyalog Doğru
Teknoloji

Dikkatli
gözlem

Yerinde 
müdahale

Yetkin
bireyler

Ortak
hareket
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