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KONU :31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim
Bilimleri sınavı sonrasında kamuoyuna yansıdığı üzere, sınavda yer alan soruların bir kısmının
Yediiklim Yayınevi isimli yayınevinin deneme sınavlarında, kitapçıklarında vs. dokümanlarında
da yer aldığı iddialarının soruşturulması gerekliliği hakkında.
AÇIKLAMALAR
1-31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim
Bilimleri sınavı sonrasında, gerçekleşen sınav sorularından bazılarının daha önce Yediiklim
Yayınevi isimli yayınevinin deneme sınavlarında da yer aldığı hususunda bir takım ciddi
iddialar gündeme gelmiş ve toplumda adeta infiale neden olmuştur.
2-Söze konu iddiaların gündeme gelmesi sonrasında ÖSYM iddiaların gerçeğe aykırı olduğu
yönünde bir açıklama yapmasına rağmen, sonrasında ÖSYM başkanı Halis AYGÜN 03.08.2022
tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmış ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nun da
inceleme başlattığı basına yansımıştır. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamayla ise sınavın
iptal edildiği duyurulmuştur. Bu itibarla da söze konu iddiaların ne denli ciddi boyutta olduğu
anlaşılmaktadır.
3-Bilindiği üzere KPSS sınavı, kamu görevine kabul bakımından birincil koşul olmakla,
milyonlarca vatandaşın yıllarını vererek emek ve çaba sarfedip hazırlandığı, mali olanaklarını
seferber ettiği bir sınavdır. Milyonlarca yurttaşın katıldığı bu sınavda tek bir sorunun dahi
yüzbinlerce kişinin sınav sonucunu etkilediği de bir gerçektir.
4- Diğer yandan daha önce de gündeme geldiği üzere geçmiş yıllarda FETÖ Terör Örgütü
tarafından çeşitli yöntemlerle bu sınava dair bir takım usulsüzlüklerin yapıldığı sonradan
ortaya çıkmış olup, bu bakımdan belirtmek gerekir ki müvekkil sendika tarafından o
dönemlerde de ortaya çıkan şaibeli durumlara ilişkin olarak suç duyurusunda bulunulmuş, o
dönem yeterince ciddiye alınmayan başvurularımızın sonrasında haklı olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu bakımdan bugün itibarıyla ortaya çıkan şaibenin ciddiye alınarak her türlü
yönüyle soruşturmaya tabi tutulmasının önemi de ortadadır.

5-Bu aşamada her ne kadar adı geçen yayınevine ait deneme sınavları, ilgili kitapları, vs
dokümanlarına tarafımızca ulaşmak mümkün olmasa da makamınızca anılan dokümanların,
arama-el koyma dahil her türlü tedbir alınarak elde edilmesi, sonrasında alanında uzman
bilirkişiler marifetiyle bunların KPSS sınav sonuçları bakımından değerlendirilmesi önem arz
etmektedir. Bu incelemenin yalnızca 2022 yılıyla da sınırlı tutulmayıp daha önceki yıllar
bakımından da değerlendirilmesi elzemdir.
6-Sınav sorularını yürürlükte mevzuata ve ilgili kılavuza göre hazırlamakla yükümlü olan ilgili
kamu görevlilerinin bu görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin ve kamunun
zararına neden oldukları ise ortadadır.
Türk Ceza Kanunun GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA başlıklı 257. maddesi aynen şu şekildedir;
Görevi kötüye kullanma (1)
Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin
gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına
neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini
yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına
neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
Madde hükmüne göre, görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kişilerin ve kamunun
zararına neden olan kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini kabul
etmek gerekecektir.
7-Görünen haliyle meselenin en hafif boyutunun da bu olduğu söylenebilir. Bunun dışında,
ÖSYM’nin kusuru ile haksız çıkar sağlamaya elverişli bir ortam yaratmış olmasıyla, devlet
kurumunun kamuoyu nezdinde kaybetmiş olduğu güven, tek başına kamuyu zarara
uğratması sonucu doğurmuşsa da bununla birlikte; sorular arasındaki saptanacak bağlantının
akabinde araştırılması gerekli olan husus, sınav öncesinde kimi adayların adı geçen kitaba
yönlendirilip yönlendirilmediğinin tespiti noktasındadır. Böylesi bir tespitin yapılması hali ise
durumu, kimi adaylara haksız çıkar sağlayacak nitelikte bir kopya olayının varlığı boyutuna
sürüklemektedir. Bu durum ise konunun ne denli ciddi boyutta araştırılması gereğini ortaya
koymaktadır. Bu sebeple de toplumun bu konuya olan duyarlılığı noktasında savcılığınızca
yapılacak soruşturma elzemdir.
8- Mevcut durumda kamuoyunda bu denli infiale neden olan, devlet kurumlarının
güvenirliğinin sorgulanmasına neden olan ve kurumların itibarının toplum nezdinde
güvenilirliğinin yeninden sağlanması adına söze konu iddiaların araştırılması gerekliliği
nedeniyle işbu suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir.

