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heyetince tanzim edilen bilirkişi raporunun uyuşmazlığın çözümü için yeterii olduğu ve hükme
esas alınabilecek nitelik taşıdığı'sonucuna varılarak yapıian ltirazlar yerinde görülmemiştir.

oıayda; dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporu bir arada
değertendirildiğinde, davacının kiasik şekilde yapılan ve 5 adet sorunun sorulduğu bilim sınavında
sorulan sorulara Yönelik olarak verdiği cevapiar karşılığında alması gereken puanınİ olması
gerektiği, jüritarafından davacının cevap kağıdına verilen puanın
çok düşük olduğu, bu durumun
davacının yedek olarak belirİenmesine sebebiyet verdiği; diğer taraftan, bİlim sınavına veriİen
Puanln SınaV SOnUÇ Puanina Olan %30'luk tesiri nazar-| dikkate aiındığında davacıya veriien l
Puanın slnav sonuç puanına yansıması ile veriimesi gereken 81 puanın slnav sonuç puanına
Yansımasl arasındaki Puan farkınınJoİması ve müdahilile davaçının sonuç puanları arasındaki
farkın çok düşük (E
olması karşısında, davacının yazılı sınav puanının bilirkişilerin takdir
puanın
ettiği
olarak beiirlenmesi halinde dahi davacının
çok daha altında bir puan olanI
SınaV SonuÇ Puanınin müdahİlİn sınav sonL.ıç puanından daha yüksek olacağı dİkkate alındığında
sınav kağıdına objektif olarak takdir edileçek puana göre davacının yedek değil asit otarak
beiirlenmesi gdİektiği anlaşı lmakladır,
Bu durumda, davacının bilim sınaÜına ilişkin cevağ kagıdına jüritarafından verilen puanın
J olarak düŞUk belirlendigi, davacınıri-,hakettiği puanın l olması gerektiği, bu tespite göre
davacının asil olarak öğretİrn-'görevİisi kadrosuna atanabileceği, müdahi|in ıse yedek olarak
belirlenebiİeceği, yapıian bu yanlış değeriendirmenin davacının asıı degiı yedek olarak
belirlenmesine sebebiyet verdiği anlaşıidığından, davacının davalı idarece gerçekleştirilen bilim
Slnavi sonucunda 58 puan verilerek yedek olarak belirlenmesine ve
adayın I
Iisimli
Puan verilerek asi] olarak be]irlenmesine dair dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete
uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır,
Diğertaraftan, dava konusu işlemin öğretim gdrevliiiği sınavına ilişkin olması, uygulanmaya
devam edilmesi halinde hukuka aykırılığı ortaya konulan sınav neticesinde öğretim görevlisi
kadrosuna müdahiİ Şahsın atamasının yapılabileceği ve böylece davacının hak kaybına sebebiyet
verecek nitelikte bulunması sebebiyle yürütmesinin durdurulması gerektiği değerlendirilmiştir.
AÇıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması talebinin kabulü iie hukuka aykırılığı açık
oİan dava konusu işlemin; uyguİanmaşı haİinde telafisi güç zararlar doğabiİeceğinden 2577
SaYıh Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına,
kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerİsinde Konya Bölge İdare Mahkemesi,ne itiraz

yolu açık olmak üzere, 2ol04l2o22 tarihinde oy birliğıyie karar veriidi.
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