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kayıt tarihli bilirkişi raporunda özetle; "jlan edilen alanın multi-disipliner bir a}an oldıığu, jiiri
ğ-esi olarak tayin edilen öğetim üyelerinin krıdrolarının bulunduğu anabilim dalları ve çaiışma alrınlarının
kadro açılan anabilim dalı ile yai disiplin olarak ilişkili olduğıı, olrışturulan jüri [iyelerinin bilim alanlarının
nıevzuatta yer alan bilim alanı tle ilgili oLmak şartına uygunlıığu scığladığ,
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pıtanırıın ilan edilen kadronuıı gerektirdiği puantıı iizerinde olduğu,
bu puanın kadro ilanı için yeterli alduğu, netice rılarak clavacınııı, nicelik, nitelik, biliınsel kişilik, biliıçısei
çalışma ve yayınları açısı.ndan kadro verilecek bir profesör adayıııda beklenen nitelikleri karşıladığı, ilan
edilen kadroya atanmasınln Lıyguı1 eılcluğu" yönünde görüş ve kanaat belirtildiği, raporun taraflara tebliğ
edildiği ve rapora yönelik herhangi bir beyanda buiunulmadığ görülmektedir.
Bu durulnda, yukarıda yer verilen mevzı-ıat hüküm]eri ve dava dosyasında bu]unan bilgi ve belgeler ile
bilirkişi raporu ışığında uyuşmaz|ığa bakıldığında;.davacıya ilişkin olarak bilimsel nitelik rleğerlendirmesi
yapaı jüri üyelerinin mevzuata uygun bir şekilde seçildiği değerlendirilmekle birlitte, davacınrn nicelik, nitelik,
bilimsel kişiiik, bilimsel çalışma ve yayınları açısından ilan edilen profesörlük kadrosuna atanınak için gerekii
nitelikleli taşıdığ anlaşıldığından, söz konusu kadroya atamasırun yapılması gerekmekte iken aksi yönde tesis
edilen dava konusu işlemde bıı yönüyle hukuka ııyarlık buiunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır,
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işiemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan ve davacı tarafindan
karşılanan toplam 4.4B3,90-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukathk Asgari Ücret
Tarifesi uyailnca belirlenen 2.040.00-TL avukatlık ücretinin davaiı idarece davacıya verilnıesine, gider
avansrndan artan kısımların karar kesinieştikten sonra Mahkememizce r€s'en davacıya iadesine, kararın
tebliğini izleyen günden itibaren (30) glin içerisinde Aıkara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak
üzere, 30/09l202l tarlhinde oybirliğiyle karar verildi.
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