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@girişsınavında45puanlayedeko1arakikinciSrayayerieştirilmesine
iiişkin işlemin; lisans diploma notu ve YDS puanı orialamalarrna göre birinci sırada olduğu, haksız
olarak ön değerlendirme sonuçlannda son sırada yer a|anllisimli adaya giriş sınavında 70 puan
verilçrek birinçi sffaya yükseltildiği ve kadroya alındığı, oysa ki kendisinin değerlendirme nofunun
85,3o1duğu,*isedeğer1endirmenofunun7i,4o1duğu,YDSve1isansdip1omanotlarının
İ'ten daha ,fazla olan diğer iiç adayın kadroya alınan adaylardan bu denli düştik puan
almalannrn gerçekçi olmadığı, lisans ortalamasının da yine İten yaklaşık 10 puan daha fazla
oldrığu ve giriş sınavrnda §orulan sorulann da alanı dahilinde oiduğu, hakkaniyete uygun olmayan
sonucun bilirki§i marifetiyle yeniden değeİlendirilmesi gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZtr"T İ : lİl sayılı YÖK ilanı ve sınavjürisinin hukuka uyglün olduğu, ilan
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ALES notunun davaçıdan daha ytiksek olduğu, farklı
okullarda yapılan sınavlar sonucunda oluşan not ortalamalarını karşılaştrmönın hukuka ve mantrk
ilkelerine uygun olmadiğı, hangi kağıdın daha başanlı olduğu ve kişinin kaç puan almasr gerektiğinin
alanında ğzınan akademisyenlerden oluşacak bir heyet tarafindan kararabağlanması gerektiği, yapılan
işlemin hukuka aykırı olmadığı belirtilerek davanın reddi saıırnulmaktadır.
llÜnarrİl DİLEKÇESİXİN ÖZBrİ : Ales puanrnrn diğer başan dört adaydan daha yüksek
;Euğugeneıikincipuano1duğu,davadosyasındakibilirkişirapOrunrrn
yine dava dosyasrnda bulunan davalı idare tarafindan sunulan uzınan faporu ile çeliştiği, anrlan
bilirkişi raporunrrn kendi içinde dahi çelişki banndırdığr, snav sonuçlannrn bilirkişiler taraflndan
YÖK Yönetmeliğinin 11.maddesi kapsamında değerlendirilmediği, bu sebeple yeni bir bilirkişi raporu
alınması gerektiği ileri sürülerek davanın reddi gerelrliği savurıılmaktadır.
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görevlisi giriş sınavında 45 puanla yedek olarak ikinci sfaya yerleştirilmesine ilişkin işlemin iptali
istemiyle açılmıştır.

31.07.2008 gtinlü ve 26953 sayıli Resmi Gazete'de yayrmlanarak y*rtlrlüğe giren Öğretim
Üyesi Dışmdaki ÖŞetim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yap{acak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarrna İllştln Usul ve Esaslar Hakkrnda Yönetmelik'in
4l|-a maddesinde,"Bu Yönetmeliktt geçen; a)(Değişik: PtG-7l6l20I8-30444) Giriş Snavı: Bu
Yönetmelikte..beliıtilen jüri tarafindan, bilim alanı yabarıcı dille ilgili birirnleıdeki öğretim görevlisi
kadroian lle 4l11l198i tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci
fikrasrnın (ı) bendi uyannca zorunlu yabancı dil dersini vermek uzeıe atama yapılacak öğretim
görevlisi kadrolan için yapılacak sözlü süravı; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için
yapılacak yazı|ı smavl; yabancı dille eğitim-öğetim yapılaıı. programlardaki öğetim görevlisi
kadrolan için yapılacak sözlü sınav ile sözlü sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması
halinde yapıIacak yazı|ı slnavl,... ifade eder" hükmü, "Ön Değerlendirme" başhklı 10. maddesinde,
"(Değişik:RG-7l6l2ü18-30444x1) Sınav jürisi; miiracaatlarda, mtiracaat eden aday|ar arasından ilan
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