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Mühendisliği Bölümü J
kadrosuna yönelik başvuruda bulunan davacının, davalı idarece gerçekleştirilen bilim §ınavı
is}ınli adayın İ puan
sonucunda İpuan verilerek yedek olarak belirlenmesine ve Iverilerek asii oiarak belirlenmesine dair işlemin; hukuka aykırı olduğu, her ne kadar en baştan
şaibeli ve belli bir kişiye özel olarak açıidığı beiii olsa da, ilanın oldukça zorlu özel şartiarını
sağlaması sonucunda giriş sınavına müracaat ettiği, ALES ve Yabancı Dil Sınavı en düşük olan
ve ön değerlendirme sonuçlarında sonuncu olan adayın, %30 oranında değerlendirmeye esas
alınan bi|im sınavında yüksek not|andırma yapılmak suretiyle birinci sıraya yerleştirildiği, bu
şahsın bölüm başkanının da akrabası olduğu, oldukça başarılı bir sınav geçirdiği, bilim şınavında
sorulan nesnel-teknik bilgiye dayanan sorulara yerinde cevaplar verdiği, notlandırmanın
hakkaniyete aykırı yapıldığı ileri sürülerek iptalive yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

-lFakültesi

: Davacı tarafından sınav sorularına itiraz edilmediği, bu
SAVUNMI\ ozETl
durumun sınavın nesnel anlamda değerlendirme kriterlerine uygun olduğunu gösterdiği, sınav
değerlendirme jürisinin cevap anahtarları iie sınavlar üzerinden eksiklikieri göstererek ve
puanlayarak ayrıntılı hesaplama yaptığı, yapılan ölçme ve değerlendirmenin yeterli olduğu, bilirkişi
incelemesi yaptırılması halinde bilirkişilerce idarenin takdir haklarını aşıcı ve idare yerine geçecek
nitelikte değerlendirme yapılmaması ve sadece tespit ile yetinilmesi gerektiği, hukuka uygun
şekilde işlem tesis edildiği belirtiierek davanın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği
savunuimaktadır.

ıııüoaHiı- BEYAN özeri

:

İlanın kişiye özel değil üniversitenin ihtiyacına binaen
hazırlandığı, davanın kötü niyetle ikame edildiği, dava dilekçesinin bir kısmında sınav sorularının
yoruma dayalı olduğundan bahsedilirken başka bir yerde yoruma dayalı olmadığının ifade edildiği,
davacının daha önce birçok üniversiteye başvuruda bulunduğu, yalnız bir başvuruda sınava
girmeye hak kazanmış olmasına rağmen sınava girmediği, diğerlerinde lse ön değerlendirme
aşamasında başarısız olarak kabul edildiği, ilk başaiısızlığının davaya konu sınav olmadığı,
mevzuata ve hukuka uygun şekilde işlem tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği
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