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OSYM ve 2011-YGS 

S K A N D A L I  (!)  

Prof.Dr. Ünal Yarımağan
ÖSYM Eski Başkanı
“Sehven de olsa yapıldığı kesin olan şifreleme ve bunun bazı adaylar tarafından bilindiği 
iddiaları varken, bu kadar kuşkulu bir sınavın geçerli sayılamayacağı görüşündeyim” diyen 
Yarımağan, kopya olayının bazı adaylara haksız kazanç sağladığı konusunda kesin bir sonuca 
ulaşılamaması durumunda da sınavın iptal edilmesinin en doğru karar olacağını düşünüyor.     

KPSS-2010 Eğitim Bilimleri Sınavı’nın diğer sınavlar gibi ciddiyetle ve güvenlik 
önlemleri altında yapıldığını ancak “çok örgütlü bir grubun” sınavın güvenliğini 
kırdığını ve örgütlü bir hırsızlık yapıldığını anımsatan Yarımağan, adayların  sınava 
saat, kalem, silgi,  .. vb. araç-gereç getirmelerinin yasaklanmasını “sınav güvenliği 
ile çok da ilgisi olmayan, buna karşılık sınava giren adaylara güçlük çıkaran, bir nevi 
‘fantezi’ uygulamalar” olarak değerlendirdi.
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ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, diğer birçok sınavda 
olduğu gibi maalesef yerine başkasını sokmaya çalışan, 
kopya çekmeye çalışan, kural dışı davranışlarda bulunan 
adaylar olabiliyor. ÖSYM tarafından öncelikle yapılaması 
gereken, bu olayların olmamasını ya da olabildiğince az 
sayıda olmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaktır. 

Ancak ne kadar önlem 
alırsanız alın, bu kadar 

çok sayıda adayın 
girdiği, adaylar için çok büyük önem taşıyan sınavlarda 
bu olayların hiç olmamasını sağlamak mümkün değil. Bu 
nedenle ÖSYM’nin, aldığı bütün önlemlere karşın kopya 
çeken, yerine başkasını sokan, ..vb. kural dışı davranışlarda 
bulunan adayları tespit etmesi ve sınavlarını geçersiz 
sayması gerekiyor.

Geçmişten günümüze kopya ve kopya önlemleri
Kurulduğu 1974 yılından beri ÖSYM tarafından hem gerekli 
önlemlerin alınması, hem de kuraldışı davranışların 
cezalandırılması konularına önem verilmiş her iki konuda 
da önemli gelişmeler sağlanmıştır.

Kopyayı önlemek için başvurulan yöntemlerden biri 
sınavlarda birden çok “Soru Kitabı Türü” kullanılmasıdır. 
Soruların ve/veya yanıtların sırasını değiştirerek farklı 
Soru Kitabı Türleri (SKT) oluşturulmakta ve birbirine yakın 
oturan adaylara farklı türde kitaplar verilerek, yakınındaki 
adayların cevaplarına bakarak yapılan kopya, önlenmeye 
çalışılmaktadır. 70’li yıllarada 2 farklı SKT kullanılmış; 
bunun yetersiz olduğu görüldükten sonra 80’li yıllarda 

4 SKT kullanılmaya başlanmıştır. ÖSYM 
tarafından günümüzde yapılan birçok sınavda 4 
SKT kullanılmaya devam edilmektedir. 
Ancak çok kritik olan ÖSS, YGS, LYS gibi 
sınavlarda yaklaşık 15 yıldan beri 10 SKT 
kullanılmaktadır. 10 SKT kullanıldığında, 
aşağıdaki çizimde de görüldüğü gibi, her adaya 
verilen soru kitabının türünün, çevresindeki 

adaylarınkinden farklı 
olması sağlanabilmekte 
ve çevreden kopya 
çekme çok büyük oranda 
önlenmektedir (bunu 
sağlamak için en az 9 
SKT gereklidir).

Son yıllarda yapılan 
sınavlarda, alınan 
önlemler sayesinde, 
görevliler tarafından 
yakalanan kopya, yerine 
başkasını sokma, ..vb. 
kural dışı davranış sayısı 
son derce azalmıştır.

Kopya olaylarının tümü görevliler tarafından 
yakalanamamaktadır. Bu nedenle aynı salonda 
sınava giren adayların sorulara verdikleri 
yanıtlar ÖSYM’de bilgisayar ortamında 
incelenmekte ve varsa toplu veya bireysel 
kopyalar tespit edilerek cezalandırılmaktadır. 
Bu kapsamdaki toplu ve bireysel kopya 
uygulamaları, bilgisayar destekli yarı otomatik 
uygulamalardır. Bilgisayar oramında aynı 
salonda sınava giren adayların yanıtları 
incelenmekte ve yanıtları arasında belirli 
düzeyde benzerlik bulunan sağlayan aday 
çiftlerinin bilgileri listelenmektedir. Bilgileri 
listelenen adayların yanıtları uzmanlar 
tarafından incelenmekte, uzmanlar tarafından 
verilen kararlar ise ÖSYM Yürütme Kurulu’nun 
onayına sunulmaktadır.  

Toplu kopya olayları en çok 1978’de olmuştur. 
1978 ÖSS’de, binlerce adayın katıldığı organize 
toplu kopya olayları saptanmış ve sayıları on 
bine yaklaşan adayın sınavı iptal edilmiştir. 
Toplu kopya olayları, ya görevlilerin de 
katıldığı organize olaylar, ya da görevlilerin 

yetersizliğinden kaynaklanan münferit 
olaylardır. 1978’deki olaylar organize bir olay idi. 
Diğer yıllarda, Türkiye genelinde toplam birkaç 
yüz adayın katıldığı, daha çok münferit toplu 
kopya olaylarıyla karşılaşıldı. Sınav sisteminde 
yapılan iyileştirmeler, görevli seçimindeki titiz 
çalışmalar, yöre dışı görevlendirmeler..vb. 
sayesinde toplu kopya olayları giderek azaldı 
ve son yıllarda tamamen yok oldu. Başka bir 
deyişle, son yıllarada yapılan sınavlarda hiçbir 
salonda toplu kopya saptanmadı.

Bireysel kopya, bir adayın bazı soruların 
yanıtlarını aynı salondaki bir başka adaydan 
kopya çekmesine verilen addır. Bireysel 
kopya genellikle birbirinin yakınında oturan 
birkaç (iki, üç, dört gibi) aday arasında 
çekilmekte ve kopyaya katılan tüm adaylar 
cezalandırılmaktadır. On farklı Soru Kitabı Türü 
uygulaması ve 2008’de uygulamaya konulan 
Sınav Merkezi Otomasyon Projesi ile bireysel 
kopya, büyük oranda azaldı. 2008 öncesinde 
ÖSYM’de sınav yapılan salonların yalnız ad ve 
kapasite bilgisi tutulmakta idi. Sınav salonunun 
boyutları, salonda bulunan sıraların boyutları, 
sıraların yerleşim düzeni, ..vb. bilgiler ÖSYM’de 
bulunmuyordu. Sınav öncesi salonlardaki 
oturma yerlerinin numaralanması ve sınav 
günü 10 farklı Soru Kitabının adaylara uygun 
biçimde dağıtılması görevlilere bırakılmakta 
idi. Görevlilerin çoğunluğu tarafından soru 
kitapları uygun biçimde dağıtılsa bile, az sayıda 
da olsa bazı salonlarda yan yana ya da arka 
arkaya oturan adaylara aynı tür soru kitabı 
verilebiliyordu. Sınav Merkezi Otomasyon 
Projesi ile her salonun boyutları, ışık ve ısınma 
durumları ile sıraların boyutları ve yerleşim 
düzeni gibi bilgiler bilgisayar ortamına 
aktarıldı; oturma yerlerinin numaralanması 
ve soru kitaplarının dağıtımı bilgisayar 
ortamında yapılarak sınav güvenliği açısından 
optimizasyon sağlandı. Diğer taraftan, bu proje 
sayesinde, az sayda adayın katıldığı, bu nedenle 
de tüm salonların kullanılmadığı sınavlarda, en 
uygun salonlar kullanılarak hem adayların daha 
rahat ortamlarda sınava girmeleri sağlanmış, 
hem de sınav güvenliği arttırılmıştır.

Bu gelişmeler bireysel kopyanın azalmasına 

“Her adaya özgü ayrı bir Soru Kitabı 
oluşturulmasını” pedagojik açıdan yanlış 

bulan ve adaylar arasında eşitliğin 
bozulduğuna işaret eden Yarımağan, 

bir itiraf ya da kesin bir delil ele 
geçmeden, soru kitaplarının incelenmesi 

ya da yanıtların üzerinde yapılacak 
analizlerle bu olayın aydınlatılabileceğini 

düşünmediğini vurguladı.
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yol açtı, ancak bireysel kopyanın toplu kopya gibi tamamen 
yok olmasını sağlayamadı. 2010 YGS’de saptanan toplam 
bireysel kopya sayısı 69 (aday x test)’tir. YGS’de 4 test 
bulunduğu, bazı adayların birden çok testte kopya çekmiş 
olabileceği ve 69 sayısının hem kopya çeken hem de 
kendisinden kopya çekilen adayı içerdiği düşünüldüğünde, 
kopya çeken sayısının çok düşük olduğu anlaşılmaktadırr. 
2010-LYS’de ise 11 testte saptanan toplam bireysel kopya 
sayısı 233 (aday x test)’tir.  

2010 KPSS skandalı (!)
1974’ten beri kazanılan deneyim ve yapılan iyileştirmeler 
sayesinde, 2010 yılında ÖSYM tarafından uygulanan sınav 
sistemi iyi çalışan, güvenli, kopya ve kural dışı davranışları 
bulup cezalandıran bir sınav sistemi niteliği kazanmıştır. 
2010-YGS ve 2010-LYS sınavları ile yerleştirme işlemleri 
başarılı bir şekilde, hiçbir tartışmaya konu olmadan 
yürütülmüştür. Ancak 2010 yılında KPSS’de sorunlar 
yaşanmıştır. Eğitim sendikası tarafından Eğitim Bilimleri 
Sınavı sorularının sınavdan önce elde edildiği iddia 
edilmiş ve sınavdan önce belirli adaylar tarafından elde 
edildiği iddia edilen sorular, sendika yetkilileri tarafından 
sınavdan sonra kamuoyuna açıklanmıştır. Sınav sonuçları 
incelendiğinde de bu iddianın doğru olabileceği yönünde 
bulgular elde edilmiştir. Puan dağılımları incelendiğinde, 
genel çan eğrisi dışında, 2-3 bin kişinin yer aldığı ikinci bir 
çan eğrisi görülmüştür. Sendikanın açıkladığı sorular ile 
puan dağılımları birlikte incelendiğinde oluşan kanaat şu 
şekilde özetlenebilir: 
“Sorular sınavdan önce, büyük olasılıkla ses kaydı alınarak 
veya uzaktan dinleme yoluyla elde edilmiş ve 2-3 bin kişiklik 
bir gruba sınavdan önce, örneğin bir deneme sınavında 
ulaştırılmış olabilir. Bu adayların tümü sınavda aynı yanıtları 
vermemiştir. Ancak sınavdan önce soruları çözdükleri için, 
diğer adaylara göre daha başarılı olmuşlardır.” 
Olayın kesin bu şekilde olduğu tabii ki söylenemez. Ayrıca 
soruların sınavdan önce elde edildiği de kesin söylenemez. 
Ancak bulgular ciddi kuşku uyandıracak niteliktedir. Eğer 
sorular sınavdan önce elde edilmişse, büyük olasılıkla 
dinleme yoluyla elde edilmiş, başka bir deyişle çalınmıştır. 
Soruları çalan kişiler ÖSYM dışından profesyonel kişilerdir. 
Ancak bu kişilerin ÖSYM içinden işbirlikçileri de olabilir. 
Sınavdan önce soruları gören ve sayılarının 2-3 bin 
dolayında olduğu tahmin edilen adayların da ağzı çok 
sıkı kişiler olduğu analşılmaktadır. Sınav yapılalı 9-10 ay 
geçmesine rağmen bu adaylar arasından pişman olan, 
itirafta ya da ihbarda bulunan çıkmamıştır. Kısaca gerek 

kopya olayını organize eden kişilerin, gerekse 
soruları sınavdan önce gören adayların çok 
örgütlü oldukları söylenebilir. 
Basın tarafından “KPSS Skandalı” diye 
adlandırılan olay, kanımca örgütlü bir hırsızlık 
olayıdır. ÖSYM yönetiminin ve çalışanlarının 
bu olayda belirgin bir kusuru yoktur. Kurum 
1974’ten beri yüzlerce sınav yapmıştır. KPSS-
2010 Eğitim Bilimleri Sınavı da diğer sınavlar 
gibi, aynı ciddiyetle, aynı güvenlik önlemleri 
altında yapılmıştır. Ancak çok örgütlü bir grup 
bu sınavın güvenliğini kırmıştır.  Bunu yaparken, 
belki de ÖSYM içindeki bir-iki kişiden yardım 
almıştır. “KPSS Skandalı” diye adlandırılan 
olay budur. Dikkat edilecek olursa olayın 
sınavda kullanılan Soru Kitabı Türü sayısıyla; 
adayların saatleri, kalemleri, silgileri vb. ile 
bir ilişkisi yoktur. Yani sınırlı sayıda Soru Kıtabı 
Türü kullanıldığı; adaylar kendi kalemleri, 
silgileri, saatleri ile sınava girdiği için bir 

güvenlik yetersizliği oluşmamıştır. Ama bütün 
bunlar yönetimin sorumluluğunu yok edemez. 
Bu bilinçle kurumun başkanı ve bir numaralı 
sorumlusu olarak, yaşanan bu olaylar üzerine 
ben ÖSYM Başkanlığı’ndan istifa etmemin doğru 
davranış olacağını düşündüm ve kurumun daha 
fazla yıpranmasını önlemek için istifa ettim.

2011 YGS skandalı (!)
Gelelim 2011-YGS olaylarına. Bu olayları ben de 
basından izliyorum. Dolayısıyla basında çıkan 
ve herkes tarafından bilinenler dışında hiçbir 
bilgiye sahip değilim. Ancak kurumda çok uzun 
süre görev yapmış biri olarak olayları daha kolay 
yorumlayabiliyorum. Bu bağlamda, basında 
YGS Skandalı olarak adlandırılan olaylarla ilgili 
görüşlerimi özetlemeye çalışacağım.
1. Ben görevden ayrıldıktan sonra 
görevlendirilen kadro (ÖSYM Başkanı, 
tam zamanlı görev yapan yürütme kurulu 
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üyeleri ve diğerleri), tam güvenli sınav yapacaklarını dile 
getirerek, adayların sınava saat, kalem, silgi vb. araç-gereç 
getirmelerini yasaklamıştır. Kanımca bu yasaklar sınav 
güvenliği ile çok da ilgisi olmayan, buna karşılık sınava giren 
adaylara güçlük çıkaran, bir nevi “fantazi” uygulamalardır.
2. Yeni ÖSYM yönetiminin bir diğer uygulaması ise 
“Adaya özel Soru Kitabı” olmuştur. Bu bağlamda matbaanın 
dijital baskı olanakları kullanılarak her soru kitabının 
üzerine ayrı bir numara basılmıştır. Ancak kitabın üzerinde 
“biricik” bir id numarası basılmasının ötesinde acaba her 
kitapta soruların sırası ve/veya seçeneklerin sırası da farklı 
mıdır? Bu yapılmış olsaydı kanımca adaylar açısından çok 
olumsuz bir durum oluşmuş olurdu.  Ancak 
sanıyorum bu yapılmamıştır. Söylentilere 
göre, 200-300 kadar farklı soru kitabı 
oluşturulmuş ve her kitabın üzerine soru 
kitabının türünü gösteren örneğin 1-300 
arasında bir sayı yazmak yerine, her soru 
kitabının üzerine “biricik” bir id numarası 
yazılmıştır. Bunun gerekçesini tam olarak 
anlayamıyorum. Ancak bunun sınav 
güvenliğinin artmasına katkısı olacağı 
düşünülerek (!) yapıldığı sanıyorum.
3. “Adaya özel Soru Kitabı” 
uygulaması bence “fantazi” bir 
uygulamadır. Çünkü adayların sınava 
girdiği salonların kapasitesi ortalama 
20’dir. Yani her salonda ortalama 20 aday 
sınava girmektedir. En büyük salonda 
sınava giren aday sayısı ise yanılmıyorsam 
150’dir. Buna göre aynı salonda sınava 
giren tüm adayların Soru Kitabı Türlerinin 
birbirinden farklı olması sağlanmak 
isteniyorsa 150 farklı Soru Kitabı Türü 
oluşturulması yeterlidir (ki bunun da 
sakıncalarını açıklayacağım). Dolayısıyla  
“Adaya özel Soru Kitabı” oluşturulmasa 
bile, sanki oluşturulmuş izlenimi verilmesi ve kitapların 
üzerine “biricik” id numarası yazılmasının sınav güvenliği 
açısından ek bir katkısının olduğunu düşünmüyorum.
4. “Adaya özel Soru Kitabı” adlandırmasının sınav 
güvenliğine katkısı (!) olur düşüncesiyle yapıldığını; 
aslında örneğin 250 Soru Kitabı Türü oluşturulduğunu 
düşünelim. 250 sayısı söylentilerde geçen, ÖSYM 
tarafından açıklanmayan yaklaşık bir sayıdır. Bir an için 
bunun doğru olduğunu varsayalım. YGS sınavında 4 test 
vardır. Her testte ise birkaç dersten soru sorulmaktadır. 

Örneğin Fen Bilimleri Testi’nde fizik, kimya ve 
biyoloji soruları yer almaktadır. Fen Bilimleri 
Testi’nde toplam 10 biyoloji sorusunun yer 
aldığını varsayalım. Bu sorular, dersin belli 
üniteleri ile ilgilidir. Ünitelerin de birbiriyle 
ilişkileri vardır. Diğer taraftan soruların 
zorluk dereceleri bulunmaktadır. Soruların 
ünitelerin işlenişi sırasında, aynı üniteyle ilgili 
soruların arka arkaya, mümkünse kolaydan 
zora sıralanmasında yarar vardır. Seçeneklerin 
sırasına gelince, sayısal seçeneklerin büyükten 
küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralı olarak, 

sözel seçeneklerin ise konuya göre değişen 
tutarlı bir sırada olmasında yarar vardır. Bu 
hususlara dikkat etmeden oluşturulacak soru/
seçenek sıraları adaylar arasında sağlanması 
gereken eşitliği bozar. Bazı adaylar soruları 
anlamak ve/veya doğru seçeneği bulmak için 
diğerlerinden daha az ya da daha çok zaman 
harcamak durumunda kalırlar. Bu ilkelere 
uyarak, örneğin 10 biyoloji sorusunun ve/
veya seçeneklerinin sırasını değiştirerek, her 

adaya özgü ayrı bir Soru Kitabı oluşturulması 
kesinlikle mümkün olmadığı gibi 200-
300 gibi çok sayıda farklı Soru Kitabı Türü 
oluşturulması da mümkün değildir. Her adaya 
özgü ayrı bir Soru Kitabı oluşturulmasını bir 
tarafa bırakalım, 200-300 farklı Soru Kitabı 
Türü oluşturulmuş olsa bile, bence pedagojik 
açıdan yanlış yapılmış, adaylar arasında eşitlik 
bozulmuştur.
5. 2010 yılına kadar, hazırlanan soruların 
ana kopyasından 10 farklı Soru Kitabı Türü 
oluşturulması uzmanlar tarafından yapılmakta 

idi. Çünkü hangi soruların 
yer değiştirebileceği, 
seçeneklerin nasıl 
sıralalanabileceği gibi 
konular uzmanlık gerektiren 
konulardır. Sınavlarda 
kullanılan salonların 
kapasite ortalamasının 
20 dolaylarında, en büyük 
salon kapasitesinin ise 
150 dolaylarında olduğu 
düşünülürse, çok sayıda 
farklı Soru Kitabı Türü 
oluşturulmasına zaten 
gerek yoktur. Kanımca 10 
farklı tür oluşturulması 
yeterlidir. Eğer çok 
isteniyorsa bu sayı bir miktar 
arttırılabilir, örneğin 20 Soru 
Kitabı Türü hazırlanabilir. 
Daha çok sayıda Soru 
Kitabı Türü hazırlanması 
adaylar arasında eşitliğin 
bozulmasına yol açacağı gibi, 
bunun sınav güvenliğinin 

artmasına bir katkısı da olmayacaktır. 
6. Son yıllarda gerek salon görevlileri 
gerekse güvenlik görevlileri tarafından 
yakalanan ve çoğu adaylara dışardan SMS 
yoluyla gönderilen kopya iletileri incelendiğinde, 
kopyanın soru numarasıyla değil, anahtar 
sözcüklerle gönderildiği anlaşılmaktadır. Kopya 
iletisinde “17. sorunun yanıtı C seçeneğidir” 
bilgisi yerine örneğin “kuyu sorusunun yanıtı 
60 dakikadır” bilgisi yer almaktadır. Bu nedenle 
de Soru Kitabı Türü sayısını arttırmanın kopyayı 
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önlemede çok da etkili olmadığı görülmektedir.
7. Güvenli bir sınav yapılabilmesi için sağlanması 
gereken koşulların en önemlileri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:
  a) Sınav ortamının uygun olması (oturma 
yerleri arasında belirli aralıkların bulunması, adayların 
cevap kâğıtlarının yakınındaki adaylar tarafından 
görülememesi, ..vb).
 b)  Yeterli sayıda Soru Kitabı Türü 
oluşturulması ve soru kitaplarının salon içinde uygun 
düzende dağıtılması.. 
 c) Salon görevlilerinin sınav süresince 
adayları sürekli gözetlemesi ve kural dışı davranışlara 
izin vermemesi. Özellikle salon dışından SMS yoluyla 
gelebilecek kopyaya karşı gerekli önlemlerin alınması. 
8. Bu yıl YGS’de yaşanan ve kısaca “YGS şifre 
skandalı” olarak adlandırılan olaya gelince. Basında 

yer alan haberlere göre olayları aşağıdaki gibi 
özetlemek mümkündür: 
Her aday için farklı bir soru kitabı sloganı altında, 
aslında 200-300 gibi çok sayıda Soru Kitabı Türü 
hazırlanmak istenmiş ancak matbaada bunu 
yapan yazılımlardaki hata (!) nedeniyle istem 
dışı (!) bir şifreleme oluşmuştur. Kısaca “mod-
medyan” diye adlandırılan bu şifrelemeye 
göre birçok sorunun yanıtı kolayca (“en büyük 
seçeneğin sağındaki seçenek” gibi çok kolay 
bir yöntemle) bulunabilmektedir. ÖSYM 
yönetimi istem dışı oluşan bu şifrelemenin 
hiçbir adaya haksız kazanç sağlamadığını 
açıklamıştır. Ancak diğer taraftan sınavdan 
önce “mod-medyan” sözcüklerinin adaylar 
arasında dolaştığı, çok sayıda aday tarafından 
bu sözcüklerin anlamlarının araştırıldığı 
söylenmektedir. Televizyon programlarında 
dershane yetkilileri bu sözcükleri sınavdan 
önce kendilerinin de duyduğunu, ancak sınavda 
mod-medyan konularında soru sorulacağını 
sandıklarını söylemişlerdir.
9. Basında çıkan haberlere göre: 
(1) İstem dışı bir şifreleme yapılmıştır.
(2) Sınavdan önce belirli çevrelerde mod-
medyan sözcükleri dolaşmıştır.
 

Sorun, bu iki kesin olayın birbiriyle bağlantılı 
olup olmadığıdır. ÖSYM yönetiminin 
açıklamasında, hiçbir adayın şifrelemeden 
haksız kazanç elde etmediğini belirtilerek iki 
olayın birbirinden bağımsız olduğu söylenmeye 
çalışılmıştır. Ancak bu doğru olmayabilir. 
Kanımca mod-medyan gibi ilgisiz sözcükler 
sınavdan önce durup dururken etrafa yayılmaz. 
Mod-medyan şifrelemenin kısa adı, anahtarı 
olabilir. Sınavda doğru seçeneği kolayca 
bulmayı sağlayan anahtarın açılımının da 
örneğin “En büyük seçeneğin sağındaki seçenek 
doğru seçenektir” olduğu, sınavdan önce 
belirli adaylara ulaşmış olabilir. Bazı adaylar 
itirafta bulunursa bu kesinleşir. Ancak KPSS 
örneğinde olduğu gibi YGS olayı da örgütlü bir 
olay ise, hiçbir aday itirafta bulunmayacaktır. 
Bir itiraf olmadan ya da kesin bir delil ele 
geçmeden de, soru kitaplarının incelenmesi ya 
da yanıtların üzerinde yapılacak analizlerle bu 
olayın aydınlatılabileceğini düşünmüyorum.
10. Sonuç olarak, kesin olan bir şifreleme olayı 
ile şifrelemeden bazı adayların haksız kazanç 
elde ettiği yönünde bir iddia bulunmaktadır. 
Eğer bazı adaylar itirafta bulunursa ya da 
savcılık şifrelemeden bazı adayların haksız 
kazanç elde ettiğinin kesin belgesini elde 
ederse sorun çözülür ve sınav iptal edilir. 

Ancak bu yönde bir açıklık olmaması 
durumunda,  “sınav geçerlidir” anlamı 
çıkarılamayacağını düşünüyorum. 
Başka bir deyişle, ortada sehven de 
olsa yapıldığı kesin olan bir şifreleme ve 
sınavdan önce adaylar arasında dolaştığı 
kesin olan bir “mod-medyan”  anahtarı 
varken, “şifrelemeden kesin olarak hiçbir 
adayın haksız kazanç elde etmediği”nin 
kanıtlanması mümkün değildir. Sehven de 
olsa yapıldığı kesin olan şifreleme, sınavdan 
önce adaylar arasında dolaştığı kesin olan 
“mod-medyan” anahtarı ile bu anahtarın 
açılımının bazı adaylar tarafından bilindiği 
idiaları varken, bu kadar kuşkulu bir sınavın 
geçerli sayılamayacağı görüşündeyim. 
Bu nedenle, kopya olayının bazı adaylara 
haksız kazanç sağladığı konusunda kesin 
bir sonuca ulaşılamaması durumunda da 
sınavın iptal edilmesinin en doğru karar 
olacağını düşünüyorum.     
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