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Fakültesi İ
Mühendisliği Bölümü İ Teknolojisi Ana Bilim Dalı'nda açılan bir adet öğretim görevlisi kadrosuna yönelik
başvuruda bulunan davacının, davalı idarece gerçekleştirilen bilim sınavı sonucunda lpuan verilerek yedek
olarak belirlenmesine ve trIk isimli adayın }puan verilerek asii olarak belirlenmesine dairişlemin iptali ve
yürütmesinin durdurulmasına karar veriimesi istemiyle açılmıştır.

iı-x ornrcE MAHKEMEsİ KARARıNıN özETi : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
27.maddesindebçİirtiİenşartların.birliktegerçeklBştiğigerekçesiylelAidareMahkemes[nin
2On4t2O22 tarjh ve E:2021Üsİyılı karan ile yürütmenin durdurulmas|nın kabulüne kararverilmiştir,

2-ıJ}
:AV.lIE

: Davalı idare vekili tarafından; bilirkişi raporu ile uzmanirinez piıExçesiıuit* özeri
görüşünün ciddi şekilde çelişkiler içerdiği, alınan bilirkişiraporu ile uzman görüşü ala§!ndakiçelişkinin giderilmesi
arnacıyla dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdii edilmesi yerine yetersiz ve esaslı itiraza uğrayan rapora
dayanılarak karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu, davalı müdahil vekili tarafından ise; bilirkişi raporunun
hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığı, yanlı ve teknik biigi eksikliği
olduğu hususunda şüphe bulunmayan bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri
sürülerek kaldırılması ve öncelikle yürütmenin durdurulmasının reddine karar verilmesi istenilmektedir.

TüRK M|LLETİ ADıNA
Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüidü:

HuKuKi DEĞERLENDıRME :

2577 sayılı Kanun'un 27. maddesinin 2. fıkrasında; Danıştay ve idare mahkemelerinin idari işlemin
uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütüimesinin durdurulmasına karar
verebilecekleri hüküm a[tına alınmış bulunmaktadır,

Dava dosyasında mevcut bi|gi ve belgeiere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında
verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KARARSONUCU :

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 27'nci madesinin 7'nci fıkrası uyarınca davaiı tarafların
İrinezı ıtı ıı REDDİN E, nn' l2az2tarihi nde oybir|iğiyle karar verildi.
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