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Özet:  Bilgi  ve  iletişim  teknolojilerinin  hızlı  bir  ivmeyle  gelişmeye  devam  etmesi,
kullanıcıların tüm iş ve işlemlerini elektronik yolla daha kolay ve daha hızlı yolla halledebilme
isteklerinden  ötürü  yakın  gelecekte  e-seçim  sisteminin  dünya  genelinde  uygulanacağı
düşüncesini de beraberinde getirmektedir. E-seçim ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar
incelendiğinde  bazı  sakıncalarına  ve  dezavantajlarına  değinilmiştir.  Bu  dezavantajlar  ve
güvenlik ile ilgili göze çarpan detaylar da dikkate alınarak hiçbir ağ erişimi olmayan tablet
bilgisayarlar vasıtasıyla geliştirilecek olan uygulama hayata geçirilecektir. Uygulama seçmen
yoklamasını,  benzersiz rastgele hazırlanmış olan tek kullanımlık karekodu kullanarak tablet
bilgisayarda seçmen seçimini yapacak ve geliştirilmiş olan mobil yazıcı ile oy pusulası seçim
sandığına arşivlenecektir. Bu durumda seçmenin kullandığı  oy herhangi bir şüphe oluşması
halinde  sandığın  açılarak  pusulaların  geleneksel  yöntemlerle  sayılmasını  da  mümkün
kılacaktır. Oylama bitiminde tablet bilgisayar verileri değerlendirmeye alınarak nihai sonuçlar
çok kısa sürede alınacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Elektronik seçim, E-Seçim, Uygulama Geliştirme, Seçmen, Seçim 
Sandığı

Abstract: TBA



1. Giriş

Bilişim  alanındaki  yenilikler  ve  özellikle
internetin  çok  yaygın  olarak  kullanılmasıyla
birlikte,  kullanıcılar hemen her iş ve işlemleri
daha  hızlı  ve  kolay  bir  şekilde  yapma
beklentilerinin  de  arttığı  düşünülmektedir.
Yakın  geçmişte  bu  işlemleri  ev  veya  iş
yerindeki bilgisayarda gerçekleştirilebilmekte
iken günümüzde mobil  teknolojinin gelişimi
tablet ve cep telefonu gibi aygıtlarla resmi ve
özel  birçok  işlemlerin  elektronik  ortamda
halledilebilmesine de olanak  sağlamıştır. Ne
var ki kullanıcılar bugün banka işlemleri gibi
tüm önemli işlemlerini bu yolla halledebiliyor
olmalarına  rağmen  gerek  mevzuat
yetersizliği,  gerek  güvenlik açığı  ve gerekse
insanların  bakış  açılarından  kaynaklanan
problemlerden ötürü birçok çalışma da bilim
insanlarının  öngörüleri  ile  askıda  kalmıştır.
Bunun  en  büyük  örneklerinden  bir  tanesi
seçim  sistemidir.  Çok  uzak  olmamakla
birlikte  yakın  gelecekte  e-seçim  sistemine
geçileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda e-
seçim hakkında yapılan  derleme bir  çalışma
sunulacak  ve  e-seçim  sistemiyle  ilgili  pilot
uygulamaların  geliştirilmesiyle  KİT’lerde
yapılan gizli oylamalar, rektör aday belirleme
seçimleri  gibi  alanlarda  uygulama yapılması
planlanmaktadır.

E-Seçim  ile  ilgili  daha  önce  yapılmış  olan
çalışmalar  da  incelendiğinde  bazı  sakıncalar
ve  dezavantajlara  değinilmiştir.  Bu
dezavantajlar  ve  güvenlik  ile  ilgili  göze
çarpan detaylar da dikkate alınarak hiçbir ağ
erişimi  olmayan  tablet  bilgisayarlar
vasıtasıyla  geliştirilecek  olan  uygulama
hayata  geçirilecektir.  Uygulama  seçmen
yoklamasını,  benzersiz  rastgele  hazırlanmış
olan  tek  kullanımlık  karekodu  kullanarak
tablet  bilgisayarda  seçmen seçimini yapacak
ve  geliştirilmiş  olan  mobil  yazıcı  ile  oy
pusulası  seçim sandığına  arşivlenecektir. Bu
durumda seçmenin kullandığı oy herhangi bir
şüphe  oluşması  halinde  sandığın  açılarak
pusulaların  geleneksel  yöntemlerle
sayılmasını  da  mümkün  kılacaktır.  Oylama
bitiminde  tablet  bilgisayar  verileri

değerlendirmeye  alınarak  nihai  sonuçlar  çok
kısa sürede alınacağı düşünülmektedir. 

2. Geleneksel Seçim Sistemi

Ülkeler  arasında  değişiklik  göstermekle
birlikte  oy  pusulaları  ile  gerçekleşen
geleneksel bir seçim sistemini seçme hakkına
sahip  hemen  her  vatandaş  bilmektedir.
Ülkemizdeki  seçim  sistemi  Yüksek  Seçim
Kurulu  (YSK)  önderliğinde  mevzuatlar
doğrultusunda  gerçekleştirilmektedir.  Genel,
yerel  veya  referandum  gibi  seçimlerde
uygulanan  kriterleri  basitçe  ele  alacak
olursak:  Seçim  kararı  verildikten  sonra
seçmen yoklamaları, aday belirleme işlemleri,
sandık görevlileri, sandık ve oy pusulalarının
hazırlanması  gibi  aşamalardan  sonra  seçim
günü  seçim  işlemi  başlatılır.  Sandık
görevlileri  daha  önceden  almış  oldukları
eğitim ve hazırlıklarından sonra seçim sandığı
başına gelir  ve vatandaşların seçme işlemini
güvenilir  bir  şekilde  yapmasını  sağlar.
Seçmen kendisine gelen seçmen bilgi kağıdı
ile veya kimlikleri ile birlikte oy kullanacağı
sandığa  gider,  yoklamasını  verir,  oy
pusulasını  alıp  gizli  bir  bölmede  tercihini
yapıp  mühürlü  zarfa  koyar  ve  sandık
heyetinin huzurunda zarfını sandığa atar. 

Demokrasinin olmazsa olmazı olan seçimler,
genellikle  vatandaşlar  tarafından  seçim saati
bittikten sonra oy kullandıkları  sandık, bağlı
oldukları  mahalle,  belde,  ilçe,  il  ve  ülke
sonuçlarını  heyecanla  takip  eder  ve
değerlendirmelerini  yaparlar.  Seçimler
gözlenebilir, denetlenebilir ve demokratik bir
çerçevede  gerçekleştirilse  bile  seçim
sonuçlarının  hemen  alınamaması,  seçmen
yükünün fazla olması gibi sebeplerden ötürü
daha pratik yöntemlerin geliştirilmesini zaruri
kılmaktadır.  

Klasik seçim sistemi her ne kadar bir seçim
sisteminden  beklenenleri  büyük  bir  oranda
karşılasa  bile  bazen  sorunlar  yaşanabiliyor.
Seçim  sonuçlarının  incelenmesi  esnasında



fazla  oy  pusulasının  çıkması,  değişik
sebeplerden  ötürü  ciddi  sayıda  geçersiz
oyların olması, ikametinde olmayan veya ölü
kişiler  adına  oy  kullandırılması,  sayım
sonuçları  için  saatlerce  beklenmesi,
hazırlıkların  uzun süre  titizlikle  yapılmasına
rağmen  yine  problemler  yaşanması  gibi
sorunlar  ilk  akla  gelenler.  Seçmenlerin  ve
kullandıkları  oyların  gizliliğinin  sağlaması
açısından, oy pusulası sayımlarının bildiğimiz
kadarıyla  doğru  yapılıyor  olması  açısından,
klasik  kağıt  oy  pusulalı  seçim  sistemlerinin
güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Önerilecek
bir  e-seçim  alternatifi  güvenilirliğini
kanıtlamanın  yanında  hem klasik  seçimlerin
sağladığı  gereksinimleri  hem  de  bir  takım
kolaylıklar sağlamalıdır[1].

3. Elektronik Seçim Sistemi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve buna bağlı
olarak  donanımsal  gelişmelerin  hayatımızın
her  alanında  ihtiyaçlarımıza  binaen
kullanıldığı  bir  dönemde  bireylerin  tüm
çalışmaların  elektronik  ortamda
yapabiliyorken  bu  manada  demokrasinin  de
gerekliliği  kaçınılmaz  bir  gerçektir.
Elektronik  demokrasi  (e-demokrasi)
kavramının  da  doğal  bir  ihtiyaç  olduğu
ortadadır. E-demokrasi bünyesinde e-noter, e-
dilekçe, e-danışma, e-referandum, e-seçim, e-
oylama,  e-sandık  gibi  daha  birçok  konudan
gelecekte  çok  daha  fazla  söz  edileceği
düşünülmektedir.  Fakat  seçmenlerin  kişisel
bilgilerinin  gizliliği  açısından,  sistemin  her
türlü  saldırılara  karşı  daha  açık  olması
açısından ve sonuçlarının bütün vatandaşları
doğrudan ilgilendirmesi açısından e-seçim e-
demokrasi  konuları  arasında  en  çok  önem
gösterilmesi gereken konudur[1].

E-seçim  sistemine  geçmedeki  en  büyük
etkenlerden  biri  oy  pusulası  olarak
adlandırılan  kâğıtlarla  ilgili  yaşanacak
problemlerin  önüne  geçmektir.  Oy  sayımı
sırasında  seçmenlerin  bilmeyerek  yaptıkları
hatalar,  geçersiz  sayılan  oy  pusulaları,  aynı
seçmenin  birden  çok  oy  kullanması  veya
başka biri adına oy kullanması gibi  sorunlar

sandıklarda  sıklıkla  yaşanmaktadır.  Ayrıca
sayım sırasında vatandaşların yapılan hatalara
itirazları,  hataların  kasıtlı  olduğuna  dair
şikâyetleri  seçim  sonuç  sürecini  olumsuz
etkilemektedir.  Bunlar  düşünüldüğünde
yeterli  güvenlik  tedbirleri  alınarak
uygulanacak olan bir e-seçim sistemi, seçim
sonuçlarına  çok  daha  hızlı  bir  şekilde
ulaşmamıza  yardımcı  olacaktır.  Ancak,
uygulamaya  geçecek  olan  e-seçim  sistemi
bilgisayar  temelli  olacağı  için  beraberinde
daha  farklı  sorunlar  da  getirecektir.  Bu  tarz
bir  sistemde  güvenliğin  ve  güvenilirliğin
sağlanabilmesi  için en temel unsur, sistemin
herhangi  bir  dış  etkene,  bir  otoriteye  veya
hiçbir  uygulama  bileşenine  bağlı  kalmadan
işleyebilmesidir[1].  Sistem  her  şey  yanlış
gitse  de  kendi  içerisinde  güvenli  olacak
şekilde tasarlanmalıdır. Bu yüzden yeni bir e-
seçim  sistemi  tasarlanırken,  sadece
otoritelerin  veya  iletişim  ağlarının  güvenilir
olduğu  varsayımına  dayandırılmamalıdır.
Sisteme  karşı  yapılabilecek  olan  saldırılara
karşı  çok  sıkı  önlemler  alınmalı  ve
maksimum  şeffaflık  ilkesi  esas  alınmalıdır.
İdeal  bir  e-seçim  sistemi  ancak  iyi  bir
şifreleme  tekniği,  yazılım  mühendisliği,
hukuk,  ekonomi  ve  diğer  sosyal  bilim
uzmanlarının  ortak  görüşleri  alınarak
oluşturulabilir.  Ayrıca,  seçimle  ilgili
kayıtların, elektronik ortam dışında kâğıda da
aktarılarak  fiziksel  kopya  halinde  kalıcı  bir
şekilde  saklanmasının  elektronik  seçim
güvenilirliğinin  ve  denetlenebilirliğinin
sağlanmasına  da  yardımcı  olacağı
düşünülmektedir [2] [3].

Telciler’e  göre  iyi  bir  elektronik  seçimde
uyulması  gerekli  ilkeler  şu  şekilde
sıralanmıştır. [4]

 Her seçmenin oy kullanımı gizlilikle
gerçekleştirilmelidir.

 Her  seçmen  sadece  bir  kez  oy
kullanmalıdır.

 Farklı  veya  sahte  kimliklerde  oy
kullanmasının önüne geçilmelidir.

 Kullanılan  oyların  içeriği
değiştirilmemelidir.



 (sisteme  hiç  kimsenin  dışarıdan
müdahale etmemesi sağlanmalıdır)

 Kullanılan  her  oy  doğru  olarak
raporlanmalıdır.

 Her  seçimde  sistem  işler  halde
bulunmalıdır.

 Oluşacak  olan  şaibelere  karşı
denetim  amaçlı  kullanılan  oyun  bir
kopyası  alınmalıdır. Fakat  bu işlem
oyun gizliliği ilkesini bozmamalıdır.

İlaveten  e-seçim  sisteminde  tüm
vatandaşlarının  güvenini  kazanmış  olan  bir
sistemin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.
E-Seçim  sürecinde  kullanılacak  olan
yazılımın ne olduğu, yazılım ekibinin kimler
olduğu,  yazılım  algoritmasının  tüm
paydaşlara  en  anlaşılır  şekilde  izahının
yapılması, teknoloji ile barışık olmayan veya
engelli  bireylerin  sistemi  kabul  etmesi  gibi
unsurların  çok  iyi  planlanarak  kamu
spotlarıyla  tüm  vatandaşlara  bildirilmesi
seçim  sisteminin  güvenilirliğinin  üst
seviyelerde olmasını sağlar. 

Yukarıdaki  unsurlar  göz  önünde
bulundurulduğunda  YSK  tarafından
kullanılmakta olan seçim mevzuatında da bir
takım  değişikliklere  de  gidilerek  e-seçim
sistemi  her  yönüyle  değerlendirilerek
geliştirilmelidir.  Bugün  ülkemizde  hiçbir
şekilde  e-seçim  uygulanmamaktadır.  Bazı
yarışma programlarında açık oylama şeklinde
e-seçim uygulanmakta ancak YSK tarafından
yapılan  seçimlerin  hiç  birinde  böyle  bir
uygulama  olmadığı  bilinmektedir.  Güvenlik
sorunları,  teknik  yetersizlikler,  personel
eksikliği,  bilgi  ve  iletişim  alanında
kullanıcılarının yeterli bilgi ve beceriye sahip
olmamasından  dolayı,  Türkiye  e-seçimdeki
teknolojik  gelişmeleri  yeterince  yakından
takip edememektedir. YSK tarafından şu anda
uygulanmakta  olan  Seçim  Bilişim  Sistemi
(SEÇSİS)  projesinin  zamanla  elektronik
seçime  geçişin  temelini  oluşturacağı
düşünülmektedir.  Projenin  temel  amacı
seçimle  ilgili  her  türlü  veri  ve  belgenin
üretildiği ve güvenli bir şekilde saklandığı bir
bilgi sistemi oluşturmaktır. Ancak SEÇSİS’ in

özel bir yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş
olması  ve  hakkında  kapsamlı  akademik
yayınların bulunmaması sistem ile ilgili olası
soru ve sorunları düşündürmektedir [3] [5].

4. E-Seçim İçin Hazır mıyız?

Her  ne  kadar  vatandaşların  beklentileri
sürecin  daha  kolay  ve  güvenilir  bir  seçim
sistemi  olsa  da  e-seçim  sistemi  ciddi  bir
kesim  tarafından  olumsuz  karşılanacağı
düşünülmektedir. Bunun en büyük nedenleri
arasında teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığı
seviyesinin  ülkemizde  düşük  olması
sayılabilir.  Elektronik  oylamaya  ilk  geçen
ülkelerden  biri  olan  Hindistan’da
vatandaşların  bilgisayar  okuryazarlığının
ülkemize göre  daha düşük olmasına rağmen
başarıyla  seçimlerin  gerçekleştirilebilmiş
olması ümit vericidir [6].

Türkiye’de  15-50  yaş  arası  bireylerin
genellikle  tüm  iş  ve  işlemlerini  internet
üzerinden  yapabildikleri  ve  yapmak
istedikleri  düşünülmektedir.  Örneğin  bir
banka  vasıtasıyla  otomatik  ödeme  talimatı
kullanarak  veya  internet  bankacılığı  gibi
ödeme  yöntemleriyle  faturalarını  ödeyen
bireyler  genellikle  bu  grup  içerisinde
toplanmaktadır.  Özellikle  50  yaş  üstü
bireylerin  fatura  ödemelerini  geleneksel
yöntemlerle  hallettiği,  teknolojiyi  kullanmak
istemedikleri ve hatta teknoloji mağduru olma
ihtimalleri  gibi  öngörülerinin  olduğu
bilinmektedir.  Bu  düşünceye  sahip  olan
bireylerin  her  yaşta  olması  ihtimali  de
düşünüldüğünde e-seçim sistemine olan bakış
açılarının da benzer olacağı aşikârdır. Burada
hareketle  tasarlanacak  olan  e-seçim
sisteminin;  kolay  ve  anlaşılır  olması,
güvenilir  olması,  seçmende  hiçbir  kaygı
uyandırmaması, klasik yöntemlere göre daha
fazla  iş  yükü  olmaması  ve  denetlenebilir
olması  önemlidir. Her türlü güvenlik önlemi
alınabilse de asıl problem seçmenin kafasında
oluşan “kime/neye oy verdiğimi bilinir mi?”
sorusudur. Özellikle bu kaygıyı giderecek bir
önlemin alınması e-seçim sistemini çok daha
popüler kılacaktır.



Akın’a göre elektronik oy verme sisteminde
klasik  yöntemlerdeki  güvenlik  önlemlerine
ilaveten  ülkemiz  koşullarından  kaynaklanan
bazı özellikleri şu şekilde sıralamıştır [6]:

Kullanım  Kolaylığı: Kullanılacak  olan
sistemin  hem  görüntü  hem  de  kullanım
açısından  ergonomik  özellikler  taşımalı  ve
uzun  vadede  daha  değişik  seçimlerde
kullanılması özelliğini taşımalıdır.
Sürekli  çalışma:  Sistem  gerekli  önlemlerin
alınmasıyla  oy  verme  sürecinde  aralıksız
çalışabilmeli.
Kağıt  Pusula  Üretimi: Seçmen  tarafından
kullanılan oy muhakkak arşivlenebilmesi için
oy  pusulası  basmalı  ve  el  değmeden  seçim
sandığına arşivlemeli.
Ağ  Bağlantısı: Kullanılacak  olan  sistemin
internet  ve/veya  ağ  bağlantısı  olmamalı.
Alınacak olan önlemlerle  dışarıdan kablosuz
bağlantı saldırısına karşı güvenilir olmalı.
Güvenlik: Kullanılan  tüm  sisteme  haricen
fiziksel  ya  da  elektronik  müdahaleye  karşı
önlem  alınmalı,  sistemin  hiçbir  yöntemle
dışarıdan  dinlenilmemelidir.  Sistem  özel
yetkilendirme  ile  devreye  girmeli  ve
yetkilendirme  il  ve  ilçelerdeki  Seçim
Kurullarında  bulunmalıdır.  Sistemin  birden
fazla seçimde kullanılmaları hedeflendiği için
iki  seçim  arasında  depolanmaları  için  özel
depolar  hazırlanmalıdır.  Hazırlanan  depolar
çok geniş güvenlik tedbirlerine haiz olmalıdır.
Açık  Kaynak Kod: Kullanılan  yazılımların
kaynak  kodları  seçmenlerin  denetimine açık
olmalıdır. 
Aygıt  Standardı: Sistem  bir  bütün  olarak
değerlendirilip  özellikleri  bir  TSE  standardı
ile  belirlenmeli,  bu  standarda  uygunluk
iddiasında  bulunan  aygıtların  testleri  için
YüksekSeçim  Kurulu’nun  denetiminde  olan
bir teknik birim oluşturulmalıdır.

5. E-Seçim Uygulamamız

E-Seçim uygulamamız yanlızca seçim sandığı
kesimini otomatize etmeyi amaçlamakta olup,
sonuçların  bir  araya  getirileceği  konusuna
değinmemektedir.

E-Seçim  uygulamasının  bileşenleri  iki  adet
dokunmatik  ekranlı  tablet  (salon  başkanı  ve
oy  kullanma  tabletleri),  bir  adet  kesim
yapabilen  yazıcı  ve  bir  adet  şeffaf  oy
sandığından oluşmaktadır.

E-seçim uygulamamız  seçim öncesi  hazırlık
işlemleri, seçim süreci ve seçim sonucu ilan
süreci olara 3 kesimden oluşmaktadır.

5.1 Seçim Öncesi Hazırlık İşlemleri
Seçim  gününden  önce  sandık  bazında,
seçimde  kullanılacak  olan  tabletlerin
ayarlanmasıhttp://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/iceri
k/kec-kart-erisim-cihazi  gerekecektir.  Seçim
sürecinde  sandıklarda  kullanılacak  olan  iki
tabletten salon başkanına ait olanına seçmen
bilgileri  yüklenecektir.  Ayrıca  seçmen
sayısından belirli bir miktar yedek ile birlikte
“oy  kullandırma  karekodu”  basılacak  ve  bu
“karekod”lar  oy  kullanılacak  olan  tablete
tanımlanacaktır.

5.2 Seçim Süreci
Oy vermek için salona gelmiş olan kişiler, T.
C. Kimlik kartlarını salon başkanlarına beyan
edeceklerdir. Salon başkanı kendi tabletinden
kişinin  T.C.  Kimlik  numarasını  girerek,
kişinin o salonda oy kullanmaya  hakkı olup
olmadığını  ve  bu  kişinin  daha  önce  oy
kullanıp kullanmadığını denetleyecektir.

Seçmenin  akıllı  kimlik  kartı
kullanması  durumunda,  mükerrer  oy
kullanımını  önlemek  amacı  ile
Tübitak'ın  teknik  özelliklerini
tanımlamış olduğu KEC (Kart Erişim
Cihazı)[7] kullanılabilecektir.
Kişinin oy kullanmasında bir engel olmaması
durumunda,  kişiye  daha  önce  hazırlanmış



karekodlardan  rastgele  seçtirilerek  kendisine
verilecektir. Kişi bu karekod ile oy kullanma
kabinine girecek, ve karekodu burada bulunan
tablete okutacaktır.

Tablete  karekod  okutulduktan  sonra  tablet,
ilgili  karekod  ile  daha  önce  oy  kullanılıp
kullanılmadığını  denetleyecektir.  Eğer  daha
önce ilgili karekod ile oy kullanılmamışsa, oy
kullanma sürecini başlatacaktır. Bu  aşamada  seçmene  oy

kullanabileceği  seçenekler
gösterilecektir.  Seçmenin  bu
seçeneklerden  birini  seçmesi
durumunda  tablete  bağlı  yazıcıdan
ilgili  seçim  bilgisi  basılacak,  fakat
kesilmeden  bekletilecektir.  Seçmenin
son “emin misiniz?” onayına göre ya
oy bilgisinin üzerine “iptal” yazılacak
yada  “iptal”  yazılmadan  oy  pusulası
kesilerek  seçim  sandığına
düşürülecektir.
Bu  aşamadan  sonra  oy  kullanma
tableti  “karekod bekler” duruma geri
dönecektir.
Bu  süreç  seçim  süresinin  dolmasına  kadar
devam edecektir.

5.3 Seçim Sonuç İlan Süreci
Oy  kullanma  süresi  tamamlandığında  salon
başkanı kendisine verilmiş olan özel  “sonuç
açıklama  karekodu”nu  oy  verme  tabletine
okutacak ve kendisine sağlanmış olan şifreyi
girerek sonuç açıklama işlemine geçecektir.



Sonuç açıklama sürecinde sonuç verileri daha
sonra  internet  üzerinden  birleştirilmek üzere
tablet  üzerinde  tutulacaktır.  Ayrıca  sonuçlar
anında izleyicilere/şahitlere duyurulacak, arzu
edilmesi  durumunda istenildiği  sayıda  sonuç
kağıdının  yazıcıdan  çıktısının  alınabilmesi
sağlanacaktır. Yazıcıdan alınacak olan çıktılar
salon  başkanının  e-imzası  ile  imzalanarak
ileride  dolabilecek  karışıklıkların  önüne
geçilmesi  sağlanacaktır.  Seçim  sonuçlarına
yapılacak  olan  bir  itiraz  durumunda  seçim
sandığına  atılmış  olan  oy  pusulaları
sayılabilecektir.

6. Sonuç

Ülkemizde  e-seçim sisteminin  her  ne  kadar
sakıncaları olsa bile 2020’li yıllardan itibaren
kullanılmaya  başlanacağı  düşünülmektedir.
Bilim insanlarının konuyla  ilgili  yapacakları
araştırmalar,  geliştirecekleri  uygulamalar  ve
öneriler  nihayetinde  yeni  bir  sistem
geliştirilecek  ve gelişmekte olan ülkelere  de
model olacağı tahmin edilmektedir.

Çalışmamızda  geliştireceğimiz  uygulamanın
YSK haricindeki  oylama  sistemlerinde  pilot
çalışmalar  yapılarak  değerlendirilmesi  ve
hatta  YSK  denetiminde  pilot  çalışmaların
yapılmasıyla  asıl  seçimlerde  oluşabilecek
sorunları  da  minimize  edecektir.  Üniversite
rektör adayı  belirleme seçimleri, meclislerde
kapalı  oylama  ile  yapılan  seçimlerde
çalışmalar yapılması  ve yapılacak çalışmalar
doğrultusunda olabilecek en düşük maliyetle
donanım  ve  yazılım  teminiyle  YSK
mevzuatının  da  yapıya  göre  güncellenmesi
sonucunda  anlaşılabilir,  kullanılabilir,
güvenilebilir  ve  sağlam  bir  sistem  ortaya
koyulacaktır.
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