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YÖK'TEN, PARA İLE ÖDEV VE TEZ HAZIRLAYANLAR İLE HAZIRLATANLARA SUÇ DUYURUSU

YÖK, PARA KARŞILIĞINDA TEZ VE ÖDEV YAZILMASINA İLİŞKİN HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI

Yükseköğret�m Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüphel�ler hakkında Ankara
Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

YÖK avukatları tarafından Ankara Adl�yes�'ne sunulan suç duyurusu d�lekçes�nde, para karşılığı tez ya da ödev
yapılarak n�tel�kl� dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını �şleyen �nternet s�teler� ve buralardan yardım alarak
ün�vers�teler� dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep ed�ld�.

Suç duyurusu d�lekçes�nde, başkaları �ç�n para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve onl�ne sınavlarda yardımcı
olunduğu bel�rt�len �nternet s�teler�n�n ve sosyal medya hesaplarının açık adresler�ne yer ver�ld�.

Danışmanlık/tez yazım of�sler� yetk�l�ler� �le bu yerlerden yardım alarak tez, b�t�rme projes�, ödev g�b� b�l�msel
çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar ve savcılıkça yapılacak soruşturma sonucunda tesp�t ed�lecek
fa�ller�n “dolandırıcılık, n�tel�kl� dolandırıcılık ve suça yardım etme” suçlarından cezalandırılmaları �stend�.

D�lekçede, danışmanlık of�sler� adı altında faal�yet gösteren tez yazım of�sler� g�b� yerlere hazırlatılan veya bu
yerlerden yardım alınarak hazırlanan l�sansüstü tezler�n, b�t�rme projeler�n�n ya da ödevler�n mezun�yet ve
öğret�m elemanı kadrolarına atanmak �ç�n kullanılmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Türk Ceza Kanunu'nun n�tel�kl� dolandırıcılık, dolandırıcılık ve suça yardım etme hükümler�n�n bulunduğuna
�şaret ed�len d�lekçede, bu çerçevede suçun asıl fa�l�n�n tez, b�t�rme projes�, ödev g�b� çalışmayı yapanlar
olduğu, ş�kâyet başvurusuna konu olan ve benzer� danışmanlık/tez yazım of�sler�n�n �se yardım eden sıfatıyla
suça ortak olacakları kayded�ld�. Bu kapsamda faal�yet gösteren danışmanlık/tez yazım of�sler�n�n yetk�l�ler� �le
bu yerlerden yardım alarak tez, b�t�rme projes�, ödev g�b� b�l�msel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar
hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 39, 157 ve 158'�nc� maddeler� uyarınca kamu davası açılması �stend�.

 

- Tezler�n �ptal�n�n yanı sıra hap�s ve para cezaları da öngörüleb�l�yor

Mevzuata göre, tez�n�, ödev�n� ya da b�t�rme projes�n� başkasına hazırlattığı tesp�t ed�len öğrenc�n�n bu
çalışması �ptal olab�l�yor. Türk Ceza Kanunu'nda, bu kapsamda dolandırıcılık suçu �şleyenlere 1 yıldan 5 yıla
kadar hap�s ve adl� para cezası, n�tel�kl� dolandırıcılık suçu �şleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hap�s ve adl� para
cezası, suçun �şlenmes�ne yardım eden k�ş�ye suçu �şleyene ver�len cezanın yarısı kadar hap�s cezası
öngörülüyor.
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- YÖK, sınav güvenl�ğ� konusunda ün�vers�teler� uyarmıştı

YÖK tarafından Sınav Güvenl�k Tedb�rler� konusunda bütün ün�vers�telere geçen yıl kasım ayında yazı
gönder�lerek uzaktan veya onl�ne yapılan sınavlarda, sınav güvenl�ğ� �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınması �stenm�şt�.

Yazıda, son dönemlerde uzaktan/onl�ne yapılan sınavlarda kopya çek�ld�ğ�ne veya bazı öğrenc�ler�n yerler�ne
başkalarını sınava soktuklarına �l�şk�n çeş�tl� b�ld�r�mler yapıldığına �şaret ed�lerek, "Sınav notlarının, öğrenc�ler�n
gerçek kazanımlarını doğru b�r b�ç�mde yansıtması yükseköğret�m s�stem�m�ze güven açısından son derece
öneml�d�r. Ün�vers�teler�m�zde ders veren bütün öğret�m elemanlarımızın yanı sıra yönet�c�ler�m�z de sınav
güvenl�ğ�n� sağlayacak her tür önlem� almakla yükümlüdürler." �fadeler�ne yer ver�lm�şt�.

Adres: Ün�vers�teler Mh., 1600. Cad. No:10, 06800 Çankaya / ANKARA

Telefon: +90(312)298-7000

Fax: +90(312)266-4759

@yuksekogret�mk

0850 470 0 965
Yükseköğret�m İlet�ş�m Merkez�
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