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öğretim elemanı alımına yönelik ilana istinaden davacının üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda TeknolojislAna Bilim Dalı'nda açılan
bİr adet öğretİm görevlisi kadrosuna yönelik başvuruda buiunduğu, adayiara iiişkin olarak
YaPılan ön değerlendirme sonucunda davacının yazıiı bilim sınavına girmeye hak kazandığı,
davalı idarece, gerçekleştirilen bilim sınav| sonucunda jüri tarafından davacının cevap
kağıdına verilen notun '58 olarak belirlendiği, sınava giren 5 aday arasında müdahil
'in 85 puan alarak birinci sırada, davacının ise ikinci sırada yer aldığı; jüri tirafından ALES
Puanı, Lisans Mezuniyet Notu ve Giriş Sınav Notu ortaiamasının %30'u, Yabancı Dıı
Puanının o/ala'u baz alınarak yapıian hesaplama sonucunda müdahilin sınav sonuç
Puanının 74,59701şeklinde asil, davacının sınav sonuç puanının ise 73,29886 olarak yedek
olarak belirlendiği ve durumun 1arc9l2)21tarihli sınav sonuç tutanağına bağlandığı; davacı
tarafından, davaiı üniversite tarafından gerçekleştirilen bilim sınavı sonucunda 58 puan
verilerek yedek oiarak belirlenmesine ve isimli adayın 85 puan verilerek asilolarak
belirlenmesine dair işiemin iptalitalebiyle bakıimakta olan davanın açıidığı anlaşıimaktadır.

UyuŞmazlığın çözümü bilirkişi incelemesini gerektirdiğinden Mahkememizin
2311112021tarihli ara kararı ile davacı ile müdahil 'in, dava|ı idarece gerçekieştirilen
bilim sınavına ilişkin olarak verdikleri cevap kağıtlarının karşılaştırmalı oiarak incelenmek
suretiyle, davacının ve müdahilin cevap kağıtlarına jüri üyelerince verilen notların objektif ve
bilimseİ.lkriteriere .üygun. otup olmadığı,, notiara ilişkin değeriendirmelerin doğru yapılıp
yapılmadığı hususİarının tespiti İçin biiirkişi heyeti marifetiyle dosya üzerinden biiirkişi
incelemesi yaptı rilması na -karar veıilmiştir.

Universitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bö|ümü'nde
görev yapan birisi profesör, birisi doçent ve diğeri doktor unvanlı oİmak üzere üç kişilik
biiirkişi heyeti tarafından tanzim ediierek üniversitesi'nin tarih ve
sayılı yazısı ekinde Mahkememize gönderilen biiirkişi raporunda tizetle; "Davacı ile in
cevap kağıtİarının karşıIıklı olarak inceienmesi sonucunda yapıian değerlendirme ite iıer iki
adayın stnav sorularına verdikleri cevapların puanlamalarının yapıtdığı ve gerekçeterinin
tablo halinde açıklandığı, sonuç olarak davacmın klasik şekitde yapılan bilim sınavına itişkin
aİarak verdiğİ cevap kağıdında sarulara verdiği cevapların karşıtığında aiması gereken
Puanın 81 aİması gerektiğİ halde jüri tarafından davacının puanının 58 otarak betiriendiği,
verilen bu puanın çok düşük olduğu, yapıian değertendirmenin objektif atmadığı, davacının
notunun doğru tespit edilmediği, müdafıiiin stnav sorularına verdiği cevapların ise cevap
anahtarıyİa akış ve cümle yapsı bakımından benzertik gösterdiği, bunun yanı şıra Aevap
anahtarı ile müdahilin cevap kağıdındakibazı cümlelerin birebir aynı oimasının dikkat çekici
olduğu" yönünde tespit ve değeriendirmeiere yer veriidiği görülmüştür.

Şöz konusu bilİrkişi raporu taraflara ve müdahile tebliği edilmiş, davalı idare iie
müdahil vekilleri taraf ı ndan biiirkişi raporuna itirazda bulunulmuştur.

Davalı İdare vekiiinin itiraz diiekçesinde, bilirkişi heyetlnce Mahkememizce sorulan
soruların dışına çıkılarak, davacının taiepleri ve etkisi aitında görev dışı raportanzim edildiği
Yönünde itİrazda bulunuiarak yeniden bilirkişi heyeti oluşturulması yönünde talepte
buİunuİduğu, müdahil vekilinin itiraz diiekçesinde ise biiirkişiierin görevleri dışına çıktıkları,
taraflı değerlendirme yaptıkları, raporda biiirkişilerce davacı için belirlenen puanların yüksek
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