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Seçsis Neden Türkiye'de Kullanýlýyor?

Son
günlerde sosyal medyada gündeme getirilen bu haberde ciddi iddialara
yer veriliyor. Bu kadar kuþku duyulan bir sistem neden Türkiye&rsquo;de
ýsrarla kullanýlmaya devam ediliyor. Ýktidar neden her sýkýþtýðýnda
sandýðý adres gösteriyor. Ýþte bu Ýddialara cevaplar :

Adalet Bakaný &ldquo;SEÇSIS&rsquo;i, kurcalamayýn&rdquo; diyor. YSK&rsquo;nun kararlarý
sorgulanmazmýþ. Halbuki biz YSK&rsquo;nýn her hangi bir seçimle ilgili ilan
ettiði kararý sorgulamýyoruz.Bilakis, bu sistemi YSK da sorgulamak
zorundadýr. SEÇSÝS (Bilgisayarlý Seçim Sistemi) Güvenli Deðil YGS&rsquo; de
ortaya çýkan þifre meselesi, kafalarda soru iþaretleri oluþtururken, bu
adaletsizliðin tüm seçimlere sirayet ettiði kanýsý yaygýnlaþýyor. SEÇSÝS
olarak adlandýrýlan bilgisayarlý seçim sistemi güvenli olmadýðý ve oy
sahteciliðine yol açacaðý gerekçesiyle Almanya&rsquo;da kullanýlmasý 2009
yýlýnda reddedildi. &ldquo;Almanya 2009 Federal Seçimlerinde oylarýn
bilgisayar yoluyla toplanmasý ve sonuçlarýn bu yolla hesaplanmasý
gündeme geldi. Bu konu tartýþýldý ve sonuç olarak bilgisayarlý sistemin
oy sahteciliðine yol açacaðý görüþü hakim geldi. &rdquo;

*** ABD&rsquo;de bir
eyalette seçime hile karýþtýrýldýðýnýn tespit edilmesi ile kullanýmýndan
vazgeçilen, sonra AB&rsquo;de yasaklanan yazýlýmý çekinmeden kullanarak,
ülkenin geleceðini belirlemek akla ziyan bir durum deðil de nedir? ***
3.Dünya ülkelerine seçimlerde gözlemci olarak giden ABD&rsquo;li bir general
þöyle der ; &ldquo;Oylarý kimin nasýl kullandýðý önemli deðil, Oylarýn kimler
tarafýndan sayýldýðý önemli.&rdquo; SEÇSÝS Amerika&rsquo;da Bush seçiminde
kullanýldý ve seçim sonuçlarý tartýþmaya açýldý. Kullanýmýndan
vazgeçildi.Almanya ve Yunanistan&rsquo;a önerildi fakat her iki ülke de
sisteme dýþarýdan girilerek sonuçlar üzerinde oynama yapýlabilirliði
yönünden bu sistemi kullanmadýlar. Bush farký 930&prime;a çýkardý. Her iki
taraf da mahkemeye gitti. Neticede Gore Seçimleri kaybettiðini
açýklayarak çekildi ve Bush baþkan oldu.Ki Gore&rsquo;nin çekilmesi arkasýnda
ne gibi baskýlar olduðu bilinmiyor !!! Amerikan seçimlerinde bizde
kullanýlan sistem kullanýldýðý bu seçim sonrasý seçim sonuçlarýnýn
þaibeli olduðu yazýldý.Bu konuda araþtýrmalar yapan bir gazeteci þüpheli
bir þekilde araba kazasýnda öldü. Sonunda AKP&rsquo;yi iþbaþýna getirmek
isteyen ABD&rsquo;nin yönlendirmesiyle SEÇSÝS (Sun Electio System)Türkiye&rsquo;de
kullanýlarak Türkiye&rsquo;nin geleceðini derinden etkileyen sonuçlar yarattý.
Mernis sistemiyle de entegre edilen bu seçim sistemi kullanýldýðý
sürece Türkiye&rsquo;de yapýlacak olan seçim ve referandumlar hiç bir zaman
gerçek sonuçlarý göstermeyecek ve bu sistemi yöneten güçlerin
istedikleri sonuçlarý verecektir.

Anayasa'nýn 79. maddesine göre
seçimlerin yürütülmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesinin YSK'na ait
olduðunu, seçmen kütüklerini hazýrlamak görev ve yetkisine sahip
YSK&rdquo;dan, 1,5 yýl önce gece yarýsý çýkarýlan tasarýnýn
kanunlaþtýrýlamamasýnýn bu yetkilerinin alýndýðýný ifade eden Kanadoðlu,
þöyle devam etti: &ldquo;YSK, doðrudan doðruya seçmen kütüklerine adrese
dayalý kayýt sistemini nüfusa göre hazýrlama görevini üstlenmiþtir. Bu,
yürütmenin hazýrlayacaðý seçmen kütüðü anlamýna gelir. O halde, ülkede
demokrasinin (D) harfinden bahsetmeye imkan yoktur. Sonuçlar da UYAP
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Projesi&rdquo;ne uygun þekilde toplanýyor. Sonuçlar UYAP tarafýndan
toplanýyorsa, YSK&rdquo;ya bildirme görevi de Adalet Bakanlýðýna aittir. UYAP
da bu bakanlýða baðlýdýr. Seçmen kütükleri ve milletvekili seçimleri
doðrudan doðruya Ýçiþleri ve Adalet Bakanlýklarýna, yani yürütmeye
býrakýlmýþ ise seçimin güvenliði ortadan kalkmýþtýr.&rdquo; Seçmen
kütüklerinin tespitine yönelik iki siyasi partinin Danýþtay&rdquo;a gittiðini,
ancak halen karar çýkmadýðýný ifade eden Kanadoðlu, sözlerini þöyle
sürdürdü: &ldquo;UYAP&rdquo;ýn da Adalet Bakanlýðýna baðlanmýþ olmasýnýn Anayasa&rdquo;ya
aykýrýlýðý açýk iken YARSAV da Danýþtay&rdquo;a dava açtý. Onula ilgili de
karar çýkmadý. Antalya hapý yutmadý ama Türkiye bu hapý yuttu. 12
Eylül'de yuttuðumuz bu hap bize, YÖK&rdquo;leþmiþ, YÖK&rdquo;leþmenin de dýþýnda
Adalet Bakanlýðýnýn genel müdürlüðü haline dönüþtürülen HSYK gibi bir
kurumu hediye etti. HSYK, Yargýtay ve Danýþtay&rdquo;ýn doðrudan doðruya
siyasi iktidara baðýmlý hale getirilmesi için kuvvetli bir araç haline
getirildi.&rdquo; !!!

&rdquo;&rsquo; BEN 2007 DEN BERÝ BU KONUYU HERKESE
ANLATMAKTAYIM. ARKADAÞLAR 2007 SEÇÝMLERÝNDEN HEMEN ÖNCE TAYYÝP ERDOÐAN
ABD&rsquo;YE ZÝYARETE GÝTMÝÞTÝ , SANIRIM BÝR ÝKÝ HAFTA ÖNCEYDÝ , TAYYÝP
BUSH&rsquo;LA GÖRÜÞMESÝNÝ BÝTÝRDÝKTEN SONRA HEMEN MÝCROSOFT&rsquo;UN SAHÝBÝ BÝLL
GATES ÝLE GÖRÜÞME YAPMIÞTI VE TÜRKÝYE&rsquo;YE DÖNMÜÞTÜ VE BÜLENT ARINÇ
SAHNEYE ÇIKIYOR MEDYAYA AKP&rsquo;NÝN % 47 OY ALACAÐINI BEYAN EDÝYOR VE NE
HÝKMETSE BÝLÝYOR ERMÝÞ HAZRETLERÝ !&hellip; AKABÝNDE VE DETAYINDA 2011
SEÇÝMLERÝ YAPILACAK TÜRKÝYE&rsquo;YE BÝR MÝSAFÝR GELÝYOR MEÞHUR BÝLL GATES ,
BAÞBAKAN TAYYÝP BEYLE 1,5 SAATE YAKIN GÖRÜÞME YAPIYOR ( PAZARLIK UZUYOR)
VE GÖRÜÞME BÝTÝYOR , BÝR ÝKÝ GÜN SONRA , BU SEFER SAHNEYE BÝLAL ERDOÐAN
ÇIKIYOR VE MEDYAYA % 50 OY ALACAKLARINI BEYAN EDÝYOR &hellip;

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=597779873577350&set=a.597779860244018.1073744077.288002861221721
&type=1&theater
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