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edilen kadro saylsınln on katrna kadar adayı, bu Yönetmeliğin 6 ncr maddesinin dördünçü fikrası
kapsamındaki öğetiuı görevlisi kddrolannüa (meslek yüksekokııllarında bu kadrolarda istihdam
edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puarunm a/&0'ıııı ve yabancı dil puanınin o460'rnı, bu
Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ArES puanlnln Yo60'ını ve yabancr dil puanının Ya O'ını;
meslek yüksekokullarına miiracaatlardb ise ,4LES puanınrn Ya7a'ini ve lisans mezuniyet notunun
o/o30'unu dikkatç a|aruk belirler ve kadro ilanında beliftilen internet adresinde ilan'eder. Bu sıralamaya
göre son sırada aJml puana sahip birden fazla adayın olnıası halinde, bu kişilerin tamamr slna\.a

çağnlır. Başı,uru §aylslnln ilan edilen kadronun ot katından az olmasr halinde, adayların tamamı giriş
stnavına alrnır. Adaylann ön değerlendirmede dikkate alrnan puanları ile lisans mezuniyet notlan
kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir." hükmü, "Giriş sınavları" başlıklı
ll.maddesinde "(1) (Değişik:RG-7l6nal8-3r444} Giriş sınavı, slnav jürisi tarafından; bilim alanı
yabancı dille ilgili birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları fle 4l1ll|98l tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğetim Kanununun 5 inçi maddesinin birinci fikrasrnrn (ı) bendi uyannca zorunlu yabancı dil
dersini veımök üzet€ atdmayapı|acak öğetim görevlisi kadrolan içinadaylann mesleki ifade ve bilgi
becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetrneiik kapsamındaki diğer
kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi diizeyini ölçecek şekilde sadece yaziı olarak yapılrr.
Yabancr-dilid eğitiaİ-dgletiııı yap{an prdgramlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav
yapılır. Ancak senato kararı oimasİ halinde sözlü srnav sonucu 60 ve üzeri puan alan|ar için yazı|ı
sınav da yapılır. Bu duiumda olanlğnn giriş sınavı puant, sözlü ile yazılı sınavln aritmetik ortalaması
alrnarak hesaplanır.(2) Sınav jürisi yazılı ve sözlii §lnavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını
sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, srnavlann soru ve cevaplanni tutanak altııa alrr." hükmü,
"Değerlendirme" başlıklı t2. maddssinde ise, "(Değişik:RG-7l6/2018-3a444} (1) Sınav jürisi
değeriendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncr maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öSetim
görevlisi kadrolarında (meslek yiiksekokuliarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak
üzere) ALES puanrnm Yo3a'uıı,lisans mezuniyet nofunun o/o10'ııu, yabancı dil puarunın o/o3O'unu

ve giriş slnavl notunun 0/o30'unu; bu Yönetm_elik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanrnrn
7o30'unu, lisans mezuniyet notunun Yo3ü'unu, yabancı dil puanının o/ol0'unu ve giriş slnavl nofunun
o/o3ü'unu; meslek yüksekokullannda ise ALES nofunun a^35'ini,lisans mezuniyet notunun o/o30'unu

ve giriş slnavı nofunun Yo35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro saylsl kadar adayı başan sırasına göre
belirler. Değerlendirme puaru 65 puanm altında olanlar sınavlarda başarısu sayılr. Adayların
değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında beliıtilen intemet
adresinde ilan edilir." htikmüne yer verilmiştir.

Dava dosyaslfun incelenmesinden; lD Üniversitesi İİ Fakiiltesi ü-k
Bölümü {p:l Anabilim Dalına araştırma görevlisi alımı için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı(YÖK)'nrn wğb sitesinde lİ ilan'numarası ile ilana çıkıldığı, davacı tarafından bu
kadroya atanmak üzere başvıırulduğu, yapılaı başvurulann ön değerlendirilmesi sonucurıda 85,3021l
puanla birinci sırada giriş sınavına girmeye hak kazaıdığı, 

- 

tarihinde yapdan giriş
srnavrnda 45 puan verilerek yedek olarak ikinci slraya yerieştiriidiği, ön değerlendirme sonuçunda
7I,42495puan1agirişsınavlnagireceklerarasrndasonsrradayeralan*girişsınavında70
puan verilerek asil olarak birinci sfaya yerleştirildiği, bunun iizerine davacı tarafindan giriş sınav
kağıtları üzerinde yapılacak bilirkişi inçelemesi sonucunda yapılacak yeniden değerlendirme ile yedek
olarak .ikinci sraya yerleştirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadu.

Dava konusu olayda; uyuşmazlığın çözümü teknik ve bilimsel bilgiyi gerektirdiğinden,
Mahkememi zin lJaltarihli atakarurı ile llİÜniversitesi İFakiiltesi EİL
Bölümü 

-- 

Anabilim Dalı Araştrrına Görevlisi Giriş Srnavı sonucu davaaya takdir
edilen notun smava giren diğer öğrencilere takdir edilen notlar da dikkate alnarak ölçme ve
değerlendirme ilkeleri açrsından ü]ygun olup olmadığı yönierinden bilirkişi incelemesi yaptırılmasına
kararveri1diği,bukapsamdaProf.Dr.EProf.Dr.-ııveDoç.Dr.ü}
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