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olduğu, müdahilin ve davacının puanıntn sınav jürisi tarafından doğru belirlenmesine
rağmen bilirkişiler tarafından yanlı rapor tanzim edi|diği, bu nedenle dosyanın başka bir
bilirkişi heyetine tevdii ile rapor tanzimi, aksi halde ek rapor aidırılması yönündeki itiraz ve
talepler değerlendiriidiğinde; Mahkememizce belirlenen ve taraflara biidirilen, alanlarında
uzman öğretirn üyesi bilirkişilerin ismine yönelik taraflarca herhangi bir itirazda
bulunuimaması üzerine dosyanın biiirkişi heyetine tevdi edildiği, dosya kapsamında
bilirkişilerin tarafsızlığını .zedeleyecek herhangi bir duruma rastlanılmadığı, raporda
Mahkememizce sorulan sorulara yönelik cevaplar verildiği, sorulan sorular haricinde ilaveten
yapılan değerlendirmelerin ise raporu sakatlayacak nitelik taşımadığı, dolayısıyla bilirkişi
heyetince tanzim edilen bilirkişi raporunun uyuşmazlığın çozümü için yeterli olduğu ve
hükme esas alınabilecek nitelik taşıdığı sonucuna varılarak yapılan ltirazlar yerinde
görüimemiştir"

Olayda; dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeler ite bilirkişi raporu bir arada
değer|endirildiğinde, davacının klasik şekilde yapılan ve 5 adet sorunun sorulduğu bi|im

şınavında soruian sorulara yönelik oiarak verdiği cevaplar karşılığında alması gereken
puanın 81 olması gerektiği, jüri tarafından davacının cevap kağıdına verilen puanın çok
düşük olduğu, bu durumun davacının yedek oiarak belirlenmesine sebebiyet verdiği; diğer
taraftan, bilim sınavına veriien puanın sınav sonuç puan|na olan %30'|uk tesiri nazar-|
dikkate alındığında davacıya verilen 58 puanın sınav sonuç puanına yansıması ile verilmesi
gereken 8_1 puanın sınav sonuç puanına yansıması arasındakipuan farkının 6,9 olması ve
müdahil -iie davacınİn"sonııç puanları atasındaki farkın çok düşük (1,29815) olması
karşısında, davacının yazılı sınav puanlnın bilirkişiierin takdir ettiği puanın çok daha altında
bir puan o|an 62,40 olİrak belirlenmesi halinde dahidavacının genel değerlendirme sonuç
puanının müdahilin sonuç puanından daha yüksek olacağı dikkate aiındığında sınav
kağıdına objektif olarak takdir edilecek puana göre davacının yedek değil asil olarak
belirlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının bilim sınavına ilişkin cevap kağıdına jüri tarafından veriien
puanın 58 olarak düşük belirlendiği, davacının hakettiği puanın 81 olması gerektiği, bu
tespite göre davacının asil olarak öğretim görev|isi kadrosuna atanabileceği, müdahilin ise
yedek olarak belirlenebileceği, yapılan bu yahlış değerlendirmenin davacının asil deği|
yedek olarak belirienmesine sebebiyet verdiği aniaşıldığından, davacının davalı idarece
gerçekleştirilen biiim sınavı sonucunda 58 puan verilerek yedek olarak belirlenmesine ve
isimli adayın 85 puan verilerek asil olarak belirlenmesine dair dava konusu işlemde
hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır,

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan
3.828,10-TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirienen
2,550,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, davalı idarece
yapılan 65,80-TL posta masrafının davalı idare üzerinde bırakılmasına, müdahiitarafından
yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen 349,30-TL yargılama giderinin müdahil üzerinde
bırakı|masına, kullanılmayan 97,70-TL deliltespiti harcının istem halinde davacıya iadesine,
artan posta ve bilirkişi gider avanslarının ise daha önce talep edilmemesi halinde kararın
kesinieşmesinden sonra re'sen aidiyetine göre taraflara ve müdahile iadesine, kararın
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