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AÇIKLAMALAR :

1. 31 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili 
kamuoyunu meşgul eden iddialara ilişkin konu incelendiğinde, yaklaşık 30 sorunun bir yayınevinin 
deneme sınav kitapçığında yayımlandığı görülmektedir. Söz konusu soruların cevap şıklarının dahi 
denemelerde yayınlandığı şekli ile KPSS sınavında yer alması söz konusu soruların paylaşıldığı 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

2. Bu şekilde ÖSYM yasası kapsamında gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde 
bulunduran kişiler bulunduğu ve bu bilgileri başkaları ile paylaştıkları, aynı zamanda söz konusu 
eylemlerin bir suç örgütü kapsamında yapılma ihtimali olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda 
görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kamunun zararına ve başkalarının yararına 
sebebiyet veren kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçu yanında resmi belgelerde sahtecilik ile 
kanuna aykırı olarak ele geçirilen sorular kapsamında teşebbüs aşamasında kalmış kamu kurum ve 
kuruluşları aleyhine dolandırıcılık suçunun oluşma ihtimali bulunduğu da anlaşılmakta olup tüm bu 
hususlarında aydınlığa çıkarılması gerekmektedir.

3. ÖSYM yasası ile ilgili kurum tarafından yayınlanan “Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun 
Oluşturulması Ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre soruların 
hazırlanması, bu soruların güvenliğinin sağlanmasının kriterleri ve bu kurallara uymayanlar hakkındaki 
müeyyideler belirlenmiştir. 

4. Söz konusu sınavda yaklaşık 30 sorunun birebir şekilde bir yayınevinin deneme kitaplarında yer almış 
olması sebebiyle konu hakkında sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli tahkikatın yapılması ve 
“görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli 
dolandırıcılık” suçlarından kamu davası açılması gerekmektedir. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve tarafınızdan da resen gözetilecek sebeplerle; 
tespit edilecek şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak “görevi kötüye kullanma, resmi belgede 
sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs” suçlarından 
kamu davası açılması ve bu konuda tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz. 04.08.2022
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