
S.N. Adı Soyadı Görev Yeri İtiraz Konusu İtiraz Sonucu Ek-1
Puanı

İtiraz Sonucu
Yeni Ek-1 Puanı

1 B****U**** Doğanşehir Hüsne Küçük Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi

1- Yürütülen ulusal projelerden sonuçlandırılanlarda danışman 
olarak görev almış olmak bölümünden puan taebi
2-Yürütülen ulusal projelerden sonuçlandırılanlarda yürütücü 
olarak görev almış olmak bölümünden puan talebi

1-2 Ulusal projelerde danışman ve yürütücü olarak görev almış olmak bölümlerinden 
puan alması uygun görüldüğünden puanı güncellenmiştir. 14,125 19,125

2 C****B**** Battalgazi Şehit Ekrem 
Toktamış Anadolu Lisesi 

Özel Öğretim Kurumlarında geçen sürenin öğretmenlikte geçen 
süreye eklenmesi talebi

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin, Tanımlar 
başlıklı 4.Maddesinin k Bendinde Öğretmen: "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her 
derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti 
yürütenleri" olarak tarif edilmiştir. Öğretmenlikte geçen sürelerde bu tarife uygun 
olarak bu kurumlarda çalışılan süreler olarak değerlendirildiğinden bir işlem 
yapılmamıştır.Puan değişikliği yok.

14,375 Değişiklik 
Yok.

3 C****F**** Battalgazi Hanımın Çiftliği 100. 
Yıl Atatürk İlkokulu

1-Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev 
yapmış olmak bölümünden puan talebi
2-Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görev 
yapmış olmak bölümünden puan talebi
3-Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görev 
yapmış olmak bölümünden puan talebi

1-Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen faaliyetler ders dışı eğitim faaliyeti olarak 
değerlendirilmediğinden, puan değişikliği yok.
2-Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen faaliyetler, hizmetiçi eğitim faaliyete olarak 
değerlendirilmediğinden, puan değişikliği yok.

38,833 Değişiklik 
Yok.

4 D****G**** Doğanşehir Polat Vaiz Şahin 
İlkokulu

Proje Çalışmaları Yürütülen uluslararası projelerden 
sonuçlandırılanlarda danışman olarak görev almış olmak 
bölümünden puan talebi

1-Bir projenin tamamlanıp tamamlanmadığının göstergesi proje sonunda başarılı 
projelere verilen Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi belgesidir. Bir proje 
Kalite Etiketi aldıysa proje sonlanmıştır.
2-eTwinning faaliyetinde okul yönetcilerinin proje yapabilmesi için aktif olarak derse 
girmesi gerekmektedir. Eğer bir yönetici ve öğretmen proje içerisinde yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde Kalite Etiketi aldıysa, sertifikada ismi yazılır ve "proje 
yürütücüsü" olarak nitelendirilebilir. Bir öğretmen veya yöneticinin proje içerisinde yer
alması tek başına proje yürütücüsü olduğu anlamına gelmemektedir.
Sonuç: olarak, ilgilinin kayıt belgeleri bulunmakta ancak sonuçlandığına dair belgesi 
bulunmamaktadır. Herhangi bir puan değişikliği yok.

12,875 Değişiklik 
Yok.

5 H****A**** Hekimhan Anadolu Lisesi Özel Öğretim Kurumlarında geçen sürenin öğretmenlikte geçen 
süreye eklenmesi talebi

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin, Tanımlar 
başlıklı 4.Maddesinin k Bendinde Öğretmen: "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her 
derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında eğitim ve öğretim hizmeti 
yürütenleri" olarak tarif edilmiştir. Öğretmenlikte geçen sürelerde bu tarife uygun 
olarak bu kurumlarda çalışılan süreler olarak değerlendirildiğinden bir işlem 
yapılmamıştır.Puan değişikliği yok.

11,375 Değişiklik 
Yok.

6 H****K**** Battalgazi Muhammed İkbal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi

1-Öğretmen adaylarının yapacakları öğretmenlik uygulaması 
kapsamında uygulama öğretmeni olarak görev yapmış olmak 
bölümünden puan talebi
2-Ulusal düzeyde düzenlenen bilgi/beceri/spor/sanat/proje vb. 
yarışmalarda ikinci olan öğrencileri fiilen çalıştırmak bölümünden 
puan talebi

1-Uygulama öğretmeni olarak görev yaptığına dair belgesi bulunduğundan puanı 
güncellenmiştir.
2-Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmalardaki ikincilikle ilgili sunulan belge yeterli 
görülmediğinden işlem yapılmamıştır.

26,958 27,958

7 İ****Ş**** Battalgazi Hatice-İsmet 
Şeftalicioğlu Ortaokulu

Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev 
yapmış olmak bölümünden puan talebi

Ders dışı eğitim çalışmalarında öğretmen olarak fiilen görev yaptığına dair belgesi 
bulunduğundan puanı güncellenmiştir. 30,125 31,125

2022 İlk Defa Yönetici Görevlendirmeleri
Ek-1 Değerlendirme Sonuçlarına itiraz edenlerin, itiraz sonuçlarına ait liste



8 M****B**** Hekimhan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

1-Yürütülen uluslararası projelerden sonuçlandırılanlarda yürütücü 
olarak görev almış olmak bölümünden puan talebi
2-Yürütülen ulusal projelerden sonuçlandırılanlarda yürütücü 
olarak görev almış olmak bölümünde sehven verilen puanın 
yeniden değerlendirilmesi

1-Yürütülen uluslararası projelerden sonuçlandırılanlarda yürütücü olarak görev 
aldığıyla ilgili belgesi yeterli görülmediğinden puan değişikliği yok.
2-Yürütülen ulusal projelerden sonuçlandırılanlarda yürütücü olarak görev almış olmak
bölümünde sehven verilen puan silinmiştir.

38,708 35,708

9 M****D**** Battalgazi Melekbaba İlkokulu Yürütülen uluslararası projelerden sonuçlandırılanlarda danışman 
olarak görev almış olmak bölümünden puan talebi

Yürütülen uluslararası projelerden sonuçlandırılanlarda danışman olarak görev 
aldığıyla ilgili belgesi yeterli görülmemiştir. Puan değişikliği yok. 34,625 Değişiklik 

Yok.

10 M****B**** Yazıhan Hamidiye İlkokulu
Proje Çalışmaları Yürütülen uluslararası projelerden 
sonuçlandırılanlarda danışman olarak görev almış olmak 
bölümünden puan talebi

1-Bir projenin tamamlanıp tamamlanmadığının göstergesi proje sonunda başarılı 
projelere verilen Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi belgesidir. Bir proje 
Kalite Etiketi aldıysa proje sonlanmıştır.
2-eTwinning faaliyetinde okul yönetcilerinin proje yapabilmesi için aktif olarak derse 
girmesi gerekmektedir. Eğer bir yönetici ve öğretmen proje içerisinde yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde Kalite Etiketi aldıysa, sertifikada ismi yazılır ve "proje 
yürütücüsü" olarak nitelendirilebilir. Bir öğretmen veya yöneticinin proje içerisinde yer
alması tek başına proje yürütücüsü olduğu anlamına gelmemektedir.
Sonuç olarak, ilgilinin kayıt belgeleri bulunmakta ancak sonuçlandığına dair belgesi 
bulunmamaktadır. Puan değişikliği yok.

26,208 Değişiklik 
Yok.

11 M****C**** Yeşilyurt Malatya Bilim ve 
Sanat Merkezi

1-Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla eğitim kurumu adına 
marka tescili almaları bölümünden puan talebi
2-Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla  öğretmen veya 
öğrencilerin Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili 
almaları  bölümünden puan talebi
3-Ulusal düzeyde düzenlenen bilgi/beceri/spor/sanat/proje vb. 
yarışmalarda birinci olan öğrencileri fiilen çalıştırmak bölümünden 
puan talebi
4-Ulusal düzeyde düzenlenen bilgi/beceri/spor/sanat/proje vb. 
yarışmalarda ikinci olan öğrencileri fiilen çalıştırmak bölümünden 
pun talebi

1-Marka Tescil Belgesine tescil tarihi 26/05/2022 olarak belirtildiğinden puan 
değişikliği yok.
2-Tasarım Tescili 09/11/2021 tarihli olduğundan talebi uygun görüldüğünden puanı 
güncellenmiştir.
3-4-Yarışmalardaki 1 ve2.'lik başarıları ulusal düzeyde değil, bölge düzeyinde 
olduğundan bir işlem yapılmamıştır.

71,625 75,625

12 N****Y**** Batalgazi Kazım Karabekir 
İlkokulu

Proje Çalışmaları Yürütülen ulusal ve uluslararası projelerden 
sonuçlandırılanlarda danışman olarak görev almış olmak 
bölümünden puan talebi

1-Bir projenin tamamlanıp tamamlanmadığının göstergesi proje sonunda başarılı 
projelere verilen Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi belgesidir. Bir proje 
Kalite Etiketi aldıysa proje sonlanmıştır.
2-eTwinning faaliyetinde okul yönetcilerinin proje yapabilmesi için aktif olarak derse 
girmesi gerekmektedir. Eğer bir yönetici ve öğretmen proje içerisinde yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde Kalite Etiketi aldıysa, sertifikada ismi yazılır ve "proje 
yürütücüsü" olarak nitelendirilebilir. Bir öğretmen veya yöneticinin proje içerisinde yer
alması tek başına proje yürütücüsü olduğu anlamına gelmemektedir.
Sonuç olarak, ilgilinin kayıt belgeleri bulunmakta ancak sonuçlandığına dair belgesi 
bulunmamaktadır. Puan değişikliği yok.

13,875 Değişiklik 
Yok.

13 N****B**** Yeşilyurt Turgut Özal Özel 
Eğitim Ortaokulu

1-Üniversitelerde en az bir dönem ders okutmak ve değerlendirme 
yapmış olmak bölümünden puan talebi
2-Evde veya hastanede eğitim hizmetleri kapsamında fiilen ders 
okutmak bölümünden puan talebi

1-2 Üniversitelerde en az bir dönem ders okuttuğu ve Evde veya hastanede eğitim 
hizmetleri kapsamında fiilen ders okuttuğuna ait belge bulunduğundan puanı 
güncellenmiştir.

15,958 19,958



14 O****S**** Yazıhan Hamidiye İlkokulu
Proje Çalışmaları Yürütülen uluslararası projelerden 
sonuçlandırılanlarda danışman olarak görev almış olmak 
bölümünden puan talebi

1-Bir projenin tamamlanıp tamamlanmadığının göstergesi proje sonunda başarılı 
projelere verilen Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi belgesidir. Bir proje 
Kalite Etiketi aldıysa proje sonlanmıştır.
2-eTwinning faaliyetinde okul yönetcilerinin proje yapabilmesi için aktif olarak derse 
girmesi gerekmektedir. Eğer bir yönetici ve öğretmen proje içerisinde yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde Kalite Etiketi aldıysa, sertifikada ismi yazılır ve "proje 
yürütücüsü" olarak nitelendirilebilir. Bir öğretmen veya yöneticinin proje içerisinde yer
alması tek başına proje yürütücüsü olduğu anlamına gelmemektedir.
Sonuç olarak, ilgilinin kayıt belgeleri bulunmakta ancak sonuçlandığına dair belgesi 
bulunmamaktadır. Puan değişikliği yok.

28,125 Değişiklik 
Yok.

15 Ö****D**** Battalgazi 91.000 Dev Öğrenci 
Ortaokulu

Çalışmalarda fiilen görev almaları kaydıyla eğitim kurumu adına 
marka tescili almaları bölümünden puan talebi

Kurumsal Yenilik Çalışmaları bölümündeki tescil işlemlerinin Türk Patent ve Marka 
Kurumundan yapılması gerektiği değerlendirildiğinden bir işlem yapılmamıştır.Puan 
değişikliği yok.

36,5 Değişiklik 
Yok.

16 S****O**** Battalgazi Melekbaba Ortaokulu
Yürütülen uluslararası projelerden sonuçlandırılanlarda danışman 
olarak görev almış olmak bölümünden alınan puanın yeniden 
incelenmesi

Yürütülen uluslararası projelerden sonuçlandırılanlarda danışman olarak görev 
aldığıyla ilgili belgesi yeterli görülmemiştir. Sehven eklenen bu puan yeniden 
değerlendirilerek silinmiştir.

23,958 19,958

17 S****S**** Battalgazi İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Ulusal Projede danışman olarak görev aldığına dair puan talebi

Proje Çalışmaları Yürütülen ulusal projelerden sonuçlandırılanlarda danışman olarak 
görev almış olmak bölümünden puan alması uygun görüldüğünden puanı 
güncellenmiştir.

20,75 22,75

18.07.2022
Erdoğan ZUREL

Şube Müdürü
Değerlendirme Komisyon Başkanı


