
S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

1 ALİAĞA 270050 ALİAĞA TÜPRAŞ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

2 ALİAĞA 700134 ALİAĞA CUMHURİYET İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

3 ALİAĞA 716947 HELVACI İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

4 ALİAĞA 717078 HELVACI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

5 ALİAĞA 718978 80.YIL ÇAMLIK İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

6 ALİAĞA 719653 ŞEHİT KEMAL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

7 ALİAĞA 748528 ALİAĞA ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU II. KADEME 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
 *Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                       

8 ALİAĞA 749596 ALİAĞA HEYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

2019 YILI EĞİTİM KURUMLARINA İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KAPSAMINDA 
MÜDÜR YARDIMCILIĞI BOŞ BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ 



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

9 ALİAĞA 750915 MUSTAFA GÜNGÖR ÇOLAKOĞLU ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

10 ALİAĞA 762550 ŞEHİT AHMET ÖZSOY İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

11 ALİAĞA 764250 HABAŞ HAMDİ BAŞARAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

12 ALİAĞA 765698 YENİŞAKRAN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

13 ALİAĞA 959733 ALİAĞA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

14 ALİAĞA 973411 ALİAĞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)    

15 ALİAĞA 974255 ŞEHİT BAHATTİN ELDEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)

16 BALÇOVA 748319 ERTUĞRUL GAZİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

17 BALÇOVA 819050 MEHLİKA-EMİR ALTAY ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

18 BAYINDIR 164425 BAYINDIR ALPARSLAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

19 BAYINDIR 270170 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

20 BAYINDIR 713848 CANLI 60.YIL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

21 BAYINDIR 714013 ÇIRPI ŞEHİTLER İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

22 BAYINDIR 714086 PINARLI ÇAYIR İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

23 BAYINDIR 714151 YUSUFLU İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

24 BAYINDIR 714903 BAYINDIR ÇIRPI İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

25 BAYINDIR 719289 ZEYTİNOVA ŞEHİT ERDAL CANBULAT ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

26 BAYINDIR 719294 FIRINLI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

27 BAYINDIR 719305 BAYINDIR ÇIRPI MUSTAFA ADANIR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

28 BAYINDIR 972886 ULFET ONART ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

29 BAYRAKLI 715048 ŞEHİT NAZIM BEY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        

30 BAYRAKLI 715069 ZEHRA-SEMAHAT ERİŞEN İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

31 BAYRAKLI 715343 MUSTAFA UYGUR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

32 BAYRAKLI 715440 TALATPAŞA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

33 BAYRAKLI 716181 PİRİ REİS İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

34 BAYRAKLI 722580 NECİP FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

35 BAYRAKLI 723640 FATMA HİKMET KAŞERCİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

36 BAYRAKLI 727495 ŞEHİT CESUR İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        

37 BAYRAKLI 727627 ŞEHİT FEHMİ BEY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

38 BAYRAKLI 727748 ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ RIZA SADAK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

39 BAYRAKLI 749828 BELKIS HİTAY ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

40 BAYRAKLI 763143 ŞEHİT SEVDA GÜNGÖR ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU I. KADEME 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                         

41 BAYRAKLI 765028 BAYRAKLI ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

42 BAYRAKLI 723386 CEMİL ATLAS İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

43 BAYRAKLI 765523 ŞEHİT BERSAN DOĞANTEKİN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

44 BAYRAKLI 853364 NEDRET İLHAN KETEN ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)      



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

45 BAYRAKLI 879508 DURMUŞ YAŞAR İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

46 BAYRAKLI 887921 SABİHA AHMET TABAK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

47 BAYRAKLI 888110 KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTAOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

48 BAYRAKLI 973285 BAYRAKLI ALİ OSMAN KONAKÇI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)      

49 BAYRAKLI 970371 BAYRAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

50 BAYRAKLI 973302 BAYRAKLI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

51 BAYRAKLI 976743 KURTULUŞ İPEK İŞERİ İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

52 BAYRAKLI 977024 50.YIL İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

53 BERGAMA 164582 BERGAMA YUSUF KEMALETTİN PERİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

54 BERGAMA 164604 BERGAMA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)

55 BERGAMA 714046 ATATÜRK İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

56 BERGAMA 714209 ŞEHİT ÜSTEĞMEN CEMİL CANAN ÇİÇEK İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

57 BERGAMA 714863 AŞAĞIBEY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

58 BERGAMA 714936 TEPEKÖY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

59 BERGAMA 714971 AYASKENT İRFAN KIRDAR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

60 BERGAMA 715071 OSMAN NURİ ERSEZGİN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

61 BERGAMA 728048 İSMAİLLİ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

62 BERGAMA 747896 OSMAN NURİ ERSEZGİN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

63 BERGAMA 747901 AYASKENT İRFAN KIRDAR İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

64 BERGAMA 748217 80.YIL CUMHURİYET YATILI BÖLGE ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

65 BERGAMA 750917 CUMHURİYET ANADOLU  LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

66 BERGAMA 751594 BERGAMA ZEYTİNDAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

67 BERGAMA 758795 MUALLA ERSEZGİN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

68 BERGAMA 872366 BERGAMA ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

69 BERGAMA 888033 ZÜBEYDE HANIM ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

70 BERGAMA 888059 İSMAİLLİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

71 BEYDAĞ 760605 ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET SAKALLI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

72 BORNOVA 318242 BORNOVA SEYİT ŞANLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

73 BORNOVA 351660 ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI MEHMET İLKER KARAMAN MTAL 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

74 BORNOVA 716437 HALİL ATİLA İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)     

75 BORNOVA 716518 ÖMER SEYFETTİN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

76 BORNOVA 716536 VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        

77 BORNOVA 728937 UZUN HASAN ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        

78 BORNOVA 716541 YUNUS EMRE İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

79 BORNOVA 716564 İSMET SEZGİN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

80 BORNOVA 716607 HİLAL NECMİYE HÜSNÜ ATABERK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

81 BORNOVA 716616 ŞEHİT POLİS MEHMET ÇELİK ORTAOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)               

82 BORNOVA 716636 REŞAT NURİ GÜNTEKİN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

83 BORNOVA 716640 SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

84 BORNOVA 723553 ÇAMDİBİ KORDON BİRLİK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

85 BORNOVA 723560 ÇAMDİBİ KORDON BİRLİK İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

86 BORNOVA 728602 ŞEHİT YİĞİT ŞAHAN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

87 BORNOVA 728645 MEDİHA MAHMUT BEY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

88 BORNOVA 728724 OKUTAN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

89 BORNOVA 728750 REŞAT TURHAN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

90 BORNOVA 728984 YÜZÜNCÜ YIL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

91 BORNOVA 731190 İHSANE TUNA DIRAVACIOĞLU İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

92 BORNOVA 747691 YAKA ŞENGÜL MUSTAFA KARACA İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

93 BORNOVA 748093 YAKA ŞENGÜL MUSTAFA KARACA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

94 BORNOVA 750919 HAYRETTİN DURAN ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

95 BORNOVA 757588 BORNOVA İMAM HATİP ORTAOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

96 BORNOVA 763003 ŞEHİT EMRAH SAĞAZ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

97 BORNOVA 763185 ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU I. KADEME 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                         

98 BORNOVA 763189 ŞEHİT FATİH SATIR BİLİM VE SANAT MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

99 BORNOVA 765991 İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)    

100 BORNOVA 853300 ŞEHİT TEĞMEN MURAT ASLANTÜRK İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)      

101 BORNOVA 853301 DOĞANLAR HÜSNÜ BORNOVALI ORTAOKULU 3

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)               

102 BORNOVA 868908 SÜLEYMAN DEMİREL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

103 BORNOVA 960186 SELÇUK YAŞAR BOYACILIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

104 BORNOVA 963850 BORNOVA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

105 BORNOVA 964092 BORNOVA HATİCE GÜZELCAN ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

106 BORNOVA 967437 ÇİMENTAŞ ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

107 BORNOVA 973823 SIDIKA RODOP ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

108 BUCA 164856 ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

109 BUCA 714382 ALİ RIZA EFENDİ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

110 BUCA 714421 23 NİSAN İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)          

111 BUCA 714641 RECEP ERSAYIN İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)          

112 BUCA 714663 SABRİ KOLÇAK İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

113 BUCA 714969 VALİ RAHMİ BEY İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

114 BUCA 715067 ATATÜRK ORTAOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

115 BUCA 715129 BUCA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

116 BUCA 715518 MEHMET EMİN YURDAKUL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

117 BUCA 715725 YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

118 BUCA 715931 AKŞEMSETTİN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

119 BUCA 716187 ALİ KUŞÇU İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

120 BUCA 717446 AKINCILAR İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

121 BUCA 717522 ŞEHİT ASTSUBAY HALİL GÜÇTEKİN ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)               

122 BUCA 717773 İSMAİL ŞEKİP UYAL İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

123 BUCA 717878 İSMAİL ŞEKİP UYAL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

124 BUCA 718237 KAYNAKLAR İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

125 BUCA 745823 BUCA ÖMER SEYFETTİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

126 BUCA 748109 MEHMET ALİ SUSAM ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU III. KADEME 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                

127 BUCA 748909 BUCA NECLA-TEVFİK KARADAVUT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 4

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

128 BUCA 751952 BUCA ATATÜRK SPOR LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Beden Eğitimi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

129 BUCA 758158 BUCA ŞEHİT ÖMER KILIÇOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

130 BUCA 964090 BUCA 85. YIL ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)     

131 BUCA 853186 MİMAR KEMALETTİN İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

132 BUCA 853223 ÇAMLIKULE ŞEHİT ÖMER SARI İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

133 BUCA 853239 BUCA ÖTÜKEN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

134 BUCA 887882 ÇAKABEY İMAM HATİP ORTAOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)  



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

135 BUCA 888073 ŞEHİT ÜSTEĞMEN KONURALP ÖZCAN ORTAOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

136 BUCA 888075 GAZİ ORTAOKULU 4

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)               

137 BUCA 888508 BUCA DEVLET MALZEME OFİSİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

138 BUCA 972888 GÜRÇEŞME KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

139 BUCA 974097 FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

140 BUCA 974598 ŞERİFE BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

141 BUCA 976564 BUCA CENGİZ SANİ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

142 ÇEŞME 164927 ÇEŞME YAHYA KERİM ONART MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

143 ÇEŞME 715102 ILICA MUSTAFA BAHÇELİ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

144 ÇEŞME 728706 80.YIL ÇİFTLİK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

145 ÇEŞME 728813 ÇAĞDAŞ YAŞAM OVACIK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

146 ÇEŞME 761035 ÇEŞME İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

147 ÇEŞME 764036 ONALTI EYLÜL İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

148 ÇEŞME 764408 ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

149 ÇEŞME 853161 MEHMET AKPINAR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

150 ÇEŞME 872151 ÇEŞME MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

151 ÇEŞME 879417 NAMIK KEMAL İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)    

152 ÇEŞME 966694 MEHMET AKPINAR ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

153 ÇEŞME 972891 YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

154 ÇİĞLİ 417105 ÇİĞLİ 75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)

155 ÇİĞLİ 715538 TÜPRAŞ MAHMUT ESAT BOZKURT İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

156 ÇİĞLİ 716012 SASALI İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

157 ÇİĞLİ 716094 SASALI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

158 ÇİĞLİ 976493 MEHMET-HİKMET KAŞERCİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

159 ÇİĞLİ 729092 SELİM DİNİZ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

160 ÇİĞLİ 729094 SELİM DİNİZ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

161 ÇİĞLİ 729143 KAKLIÇ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

162 ÇİĞLİ 729174 TEKEL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

163 ÇİĞLİ 729235 ÇİĞLİ ŞEHİT SAMET ÇAKIR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

164 ÇİĞLİ 729568 TOKİ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

165 ÇİĞLİ 751219 MÜNEVVER ÖĞRETMEN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

166 ÇİĞLİ 752426 ÇİĞLİ MEHPARE YAĞCI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni adaylar önceklikli olacak (Yönetmelik 6/2-b)

167 ÇİĞLİ 757555 ŞEHİT UĞUR GÖRKEM HARMANKAYA İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

168 ÇİĞLİ 760105 ÇİĞLİ EGEKENT ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

169 ÇİĞLİ 761339 KARŞIYAKA AYDOĞAN YAĞCI BİLİM VE SANAT MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)

170 ÇİĞLİ 888099 ŞEHİT ÇEVİK ERSİN TEMEL İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

171 ÇİĞLİ 962666 ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

172 ÇİĞLİ 966426 ÇİĞLİ İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

173 ÇİĞLİ 973876 ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

174 ÇİĞLİ 977081 KANUNİ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

175 DİKİLİ 327132 DİKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)       

176 DİKİLİ 718279 CAN RÜŞTÜ TÜFEKÇİOĞLU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

177 DİKİLİ 954168 SEMİH TINAY ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

178 FOÇA 720620 BAĞARASI CEMİL MİDİLLİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

179 FOÇA 763840 CEMİL MİDİLLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

180 FOÇA 964088 FOÇA REHA MİDİLLİ ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

181 GAZİEMİR 717354 ANAFARTALAR İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

182 GAZİEMİR 718270 DEDEOĞLU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

183 GAZİEMİR 718924 ŞEHİT UĞUR PALANCI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

184 GAZİEMİR 718962 ASLANLAR İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

185 GAZİEMİR 746415 MUSTAFA KEMALPAŞA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

186 GAZİEMİR 765993 GAZİEMİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

187 GAZİEMİR 853373 REMZİ DOĞAN İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

188 GAZİEMİR 966423 GAZİEMİR İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

189 GÜZELBAHÇE 716347 ALİ BAYIRLAR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

190 GÜZELBAHÇE 729599 GÜZELBAHÇE VALİ KAZIM PAŞA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

191 GÜZELBAHÇE 759986 DR. GÜNGÖR ÖZBEK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

192 GÜZELBAHÇE 750923 CENGİZ TOPEL ANADOLU  LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

193 GÜZELBAHÇE 853508 YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

194 GÜZELBAHÇE 887811 HAKKI OĞUZ TABAOĞLU İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

195 GÜZELBAHÇE 950266 GÜZELBAHÇE İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

196 GÜZELBAHÇE 966695 GÜZELBAHÇE ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

197 KARABAĞLAR 717840 SAADET ONART İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

198 KARABAĞLAR 717885 ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

199 KARABAĞLAR 718118 ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

200 KARABAĞLAR 718181 SENİHA MAYDA ORTAOKULU 3
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

201 KARABAĞLAR 718268 CUMHURİYET İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

202 KARABAĞLAR 718908 KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

203 KARABAĞLAR 718948 CEVDET GÜÇLÜER İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

204 KARABAĞLAR 721895 29 EKİM ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

205 KARABAĞLAR 974916 İNÖNÜ ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

206 KARABAĞLAR 721900 PEKER MAHALLESİ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

207 KARABAĞLAR 722030 ULUĞBEY İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

208 KARABAĞLAR 722196 ÜLKÜ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

209 KARABAĞLAR 728378 ŞEHİT KOMİSER ABDULLAH ORTANCA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

210 KARABAĞLAR 737413 ŞERİF REMZİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

211 KARABAĞLAR 737660 TAHİR MERZECİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

212 KARABAĞLAR 751173 ŞEHİT ÖĞRETMEN RABİA SEVİLAY DURUKAN ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

213 KARABAĞLAR 751290 İZMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)

214 KARABAĞLAR 751306 SADETTİN TEZCAN ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)         

215 KARABAĞLAR 752135 BOZYAKA MEVLANA İMAM HATİP ORTAOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

216 KARABAĞLAR 759266 ŞEHİT ZEKERİYA KILIÇ ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

217 KARABAĞLAR 761524 MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

218 KARABAĞLAR 762537 ŞEHİT MUHTAR METE SERTBAŞ ORTAOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

219 KARABAĞLAR 762566 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

220 KARABAĞLAR 762585 İLKKURŞUN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

221 KARABAĞLAR 763054 ŞEHİT LÜTFÜ GÜLŞEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU I. KADEME 3

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

222 KARABAĞLAR 763926 ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET ÇİFTÇİ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

223 KARABAĞLAR 764710 HAVVA YILDIRIM ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

224 KARABAĞLAR 765424 ZEYNİ HANIM ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

225 KARABAĞLAR 765528 KARABAĞLAR BOZYAKA ŞEHİT FETHİ BEY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU 
LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

226 KARABAĞLAR 765529 KARABAĞLAR FATİH SULTAN MEHMET ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

227 KARABAĞLAR 887795 HÜSEYİN AKDAĞ İLKOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

228 KARABAĞLAR 967508 KARABAĞLAR ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 3

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

229 KARABAĞLAR 970190 KARABAĞLAR CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)    

230 KARABAĞLAR 970824 NACİ ŞENSOY ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

231 KARABAĞLAR 973032 YEŞİLYURT ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

232 KARABAĞLAR 973033 REFET BELE ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

233 KARABAĞLAR 973818 CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

234 KARABAĞLAR 974907 KARABAĞLAR NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

235 KARABAĞLAR 970018 KARABAĞLAR NEVVAR SALİH İŞGÖREN ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

236 KARABAĞLAR 976671 NAZİRE MERZECİ İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)          

237 KARABURUN 717096 ATATÜRK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

238 KARABURUN 751592 KARABURUN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

239 KARŞIYAKA 165347 KARŞIYAKA NECİP DEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

240 KARŞIYAKA 301895 KARŞIYAKA SUZAN DİVRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

241 KARŞIYAKA 456066 KARŞIYAKA ATAKENT ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

242 KARŞIYAKA 715701 ÖĞRETMEN KENAN GAMSIZ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

243 KARŞIYAKA 716202 MURŞİDE ALTINCUBUK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

244 KARŞIYAKA 748885 HASAN KAYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

245 KARŞIYAKA 752984 NEBAHAT ALPARSLAN KARADAVUT İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

246 KARŞIYAKA 760017 SAKİZE LAHUR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni adaylar önceklikli olacak (Yönetmelik 6/2-b)

247 KARŞIYAKA 762535 ŞEHİT AHMET ORUÇ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

248 KARŞIYAKA 763939 ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

249 KARŞIYAKA 853337 EVİN LEBLEBİCİOĞLU ORTAOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

250 KARŞIYAKA 887892 ANKARA İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

251 KARŞIYAKA 976725 KARŞIYAKA ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)               



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

252 KEMALPAŞA 165479 KEMALPAŞA LÜTFÜ ÜRKMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

253 KEMALPAŞA 165480 ŞEHİT HALİL KANTARCI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 

254 KEMALPAŞA 364655 FARUK ARGÜDEN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)

255 KEMALPAŞA 381287 KEMALPAŞA MOPAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

256 KEMALPAŞA 715640 AYŞE-HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

257 KEMALPAŞA 715700 SARILAR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

258 KEMALPAŞA 727988 ÖREN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

259 KEMALPAŞA 728008 ARMUTLU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

260 KEMALPAŞA 728026 SEKİZ EYLÜL İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

261 KEMALPAŞA 728060 KEMALPAŞA 75.YIL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

262 KEMALPAŞA 728164 AŞAĞIKIZILCA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

263 KEMALPAŞA 728256 DAMLACIK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

264 KEMALPAŞA 728273 ÇAMBEL ŞEBNEM KARDIÇALI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

265 KEMALPAŞA 728294 80.YIL SÜTÇÜLER ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

266 KEMALPAŞA 747891 MERKEZ ATATÜRK İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

267 KEMALPAŞA 747893 BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

268 KEMALPAŞA 752013 İZMİR ÜMRAN BARADAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmenleriöncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

269 KEMALPAŞA 765818 80.YIL SÜTÇÜLER İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

270 KEMALPAŞA 962688 KEMALPAŞA YAMANTÜRK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

271 KEMALPAŞA 974091 KEMALPAŞA İBRAHİM POLAT-EGE SERAMİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

272 KINIK 165575 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

273 KINIK 716905 ŞEHİT CAFER ATİLLA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

274 KINIK 716974 MUSTAFA KEMAL İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

275 KINIK 752314 KINIK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

276 KINIK 763130 KINIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

277 KINIK 962734 MERT ÖZTÜRE ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ 3

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)          

278 KİRAZ 341597 KİRAZ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

279 KİRAZ 347820 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

280 KİRAZ 717258 KİRAZ İSTİKLÂL İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

281 KİRAZ 717323 KİRAZ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

282 KİRAZ 717469 İĞDELİ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

283 KİRAZ 718630 UMURLU İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

284 KİRAZ 719225 İĞDELİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

285 KİRAZ 719245 KARABURÇ CUMHURİYET ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

286 KİRAZ 728942 CEVİZLİ EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

287 KİRAZ 729100 ÖRENCİK ZEYBEKLER ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

288 KİRAZ 729657 HALİLLER ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

289 KİRAZ 729659 HALİLLER İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

290 KİRAZ 737761 ÖRENCİK ZEYBEKLER İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

291 KİRAZ 748348 TÜRK TELEKOM YATILI BÖLGE ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

292 KİRAZ 751220 UMURLU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

293 KİRAZ 853442 CEVİZLİ EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

294 KİRAZ 962976 KİRAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

295 KİRAZ 974753 ALİ NİĞDE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)           

296 KONAK 163971 KONAK MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

297 KONAK 164246 KONAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

298 KONAK 365840 KONAK KÜÇÜKYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)    

299 KONAK 730774 BARBAROS HAYRETTİN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

300 KONAK 381371 KONAK ÖMER ZEYBEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

301 KONAK 718795 80.YIL EŞREFPAŞA İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

302 KONAK 718813 ALSANCAK MELİH ÖZAKAT İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

303 KONAK 718951 HALİTBEY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

304 KONAK 718977 İSMETPAŞA İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

305 KONAK 719598 SALİH İŞGÖREN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

306 KONAK 720320 KESTELLİ ŞERİFE ECZACIBAŞI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

307 KONAK 720342 MİSAK-I MİLLİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

308 KONAK 720436 ŞEHİT FAZIL BEY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

309 KONAK 730573 GÜRÇEŞME LEMAN ALPTEKİN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

310 KONAK 730647 ALİ FUAT CEBESOY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

311 KONAK 730649 ALİ FUAT CEBESOY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

312 KONAK 730667 DUMLUPINAR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

313 KONAK 730670 DUMLUPINAR İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

314 KONAK 730702 KONAK KAHRAMANLAR MUSTAFA ÖĞÜTVEREN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

315 KONAK 730718 MİMAR SİNAN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

316 KONAK 730721 MİMAR SİNAN İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

317 KONAK 730740 SEYFİ GÜLMEZOĞLU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

318 KONAK 730761 NECATİBEY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

319 KONAK 730764 NECATİBEY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

320 KONAK 737435 KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

321 KONAK 737567 İBNİ SİNA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

322 KONAK 737778 MURAT REİS İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

323 KONAK 749660 MUSTAFA RAHMİ BALABAN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

324 KONAK 758209 SEVGİ ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

325 KONAK 762534 ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

326 KONAK 763004 ŞEHİT MEHMET GÜLŞEN ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

327 KONAK 764103 ZİYA GÖKALP İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

328 KONAK 765394 YILDIRIM KEMAL BEY İMAM HATİP ORTAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)       
*Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

329 KONAK 765533 KONAK GÜLTEPE NENEHATUN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

330 KONAK 766014 KONAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM KAMPÜSÜ ÇOK PROGRAMLI 
ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

331 KONAK 870414 KONAK CUMHURİYET N.S. İŞGÖREN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

332 KONAK 872209 KONAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

333 KONAK 962980 KONAK İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

334 KONAK 964078 DOKUZ EYLÜL ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

335 KONAK 964080 HÜRRİYET ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

336 KONAK 969900 KONAK NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM KAMPÜSÜ-3 MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

337 KONAK 972896 50. YIL ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

338 KONAK 973623 KONAK ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

339 MENDERES 214302 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

340 MENDERES 722421 ÖZDERE OĞAN TİMİNCİ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

341 MENDERES 341489 MENDERES ÖZDERE T. ÇAMUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 4

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)       



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

342 MENDERES 722393 TEKELİ ŞEHİT ER İBRAHİM KOCAGÖBEK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

343 MENDERES 722404 TEKELİ ŞEHİT ER İBRAHİM KOCAGÖBEK İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

344 MENDERES 722441 ŞEHİT HASAN ÖZKAPU İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

345 MENDERES 722785 GÖRECE ŞEHİT MUSTAFA MUTLU İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

346 MENDERES 727446 DEVELİ İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

347 MENDERES 727457 YENİKÖY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

348 MENDERES 727470 GÖRECE MUSTAFA KEMAL İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)   

349 MENDERES 727483 BULGURCA İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

350 MENDERES 727485 BULGURCA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

351 MENDERES 727486 DEĞİRMENDERE İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

352 MENDERES 727488 KARAKUYU İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

353 MENDERES 727492 KARAKUYU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

354 MENDERES 727514 KÜNER KÖYÜ ŞEHİT BİNBAŞI ERCAN İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

355 MENDERES 731284 ÇİLEME ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

356 MENDERES 731339 ŞEHİT HASAN ÖZKAPU ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

357 MENDERES 737993 ÇİLEME İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

358 MENDERES 748811 ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK ANADOLU İMAM HATİP 
LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)           

359 MENDERES 750930 MENDERES ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

360 MENDERES 765534 MENDERES BELEDİYESİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

361 MENDERES 973817 GÜMÜLDÜR BİLGİN BÜLENT KILIÇ ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

362 MENEMEN 317116 MENEMEN ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

363 MENEMEN 761423 GAZİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni adaylar önceklikli olacak (Yönetmelik 6/2-b)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)

364 MENEMEN 309472 MENEMEN HALİDE GENCER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

365 MENEMEN 353538 MENEMEN NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

366 MENEMEN 721083 FATMA KOŞAY İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

367 MENEMEN 721240 EMİRALEM ATATÜRK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

368 MENEMEN 729182 SEYREK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

369 MENEMEN 729186 SEYREK İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

370 MENEMEN 729425 MENEMEN GAZİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

371 MENEMEN 729528 MİYASE İNCEER ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

372 MENEMEN 730419 100. YIL İLKOKULU 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

373 MENEMEN 729254 ŞEHİT MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

374 MENEMEN 730605 KUBİLAY İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

375 MENEMEN 730641 ŞEHİT KEMAL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

376 MENEMEN 738452 EMİRALEM ŞEHİT BARIŞ DEMİR İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

377 MENEMEN 747523 SABAHAT AKŞİRAY ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU II. KADEME 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

378 MENEMEN 747822 SABAHAT AKŞİRAY ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU III. KADEME 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                

379 MENEMEN 750931 HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

380 MENEMEN 759702 TOKİ AHISKA KENT İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

381 MENEMEN 960208 MENEMEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

382 MENEMEN 974441 MENEMEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)

383 MENEMEN 974912 MENEMEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

384 NARLIDERE 279374 NARLIDERE RASİM ÖNEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

385 NARLIDERE 720566 KILIÇASLAN ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

386 NARLIDERE 737568 PROF.DR. AZİZ SANCAR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

387 NARLIDERE 875454 NARLIDERE MERKEZ ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

388 NARLIDERE 889994 SIDIKA AKDEMİR BİLİM VE SANAT MERKEZİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)

389 ÖDEMİŞ 165933 ÖDEMİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

390 ÖDEMİŞ 165969 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

391 ÖDEMİŞ 216374 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)

392 ÖDEMİŞ 279349 ÖDEMİŞ İLKKURŞUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

393 ÖDEMİŞ 719185 ZAFER İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

394 ÖDEMİŞ 719582 YENİCEKÖY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

395 ÖDEMİŞ 719985 ÖDEMİŞ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

396 ÖDEMİŞ 720063 MUSTAFA AYŞE YANBASTI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

397 ÖDEMİŞ 729734 HAMAMKÖY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

398 ÖDEMİŞ 730704 BADEMLİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

399 ÖDEMİŞ 737606 50.YIL ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

400 ÖDEMİŞ 751590 ÖDEMİŞ KAYMAKÇI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

401 ÖDEMİŞ 761110 ÖDEMİŞ OVAKENT ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                

402 ÖDEMİŞ 764917 ŞEHİT YASİN NACİ AĞAROĞLUANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni adaylar önceklikli olacak (Yönetmelik 6/2-b)

403 ÖDEMİŞ 872391 ÖDEMİŞ ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

404 ÖDEMİŞ 974677 BEKİR GİRGİN ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

405 SEFERİHİSAR 365803 SEMİHA İRFAN ÇALI MTAL 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

406 SEFERİHİSAR 727822 MUHARREM GÜLPINAR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

407 SEFERİHİSAR 727865 TEPECİK İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

408 SEFERİHİSAR 374886 11 EYLÜL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

409 SEFERİHİSAR 763929 MÜŞERREF HEPKON İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

410 SEFERİHİSAR 765065 SALİH DEĞERLİ ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

411 SELÇUK 759296 ŞEHİT ZEYNEP SAĞIR ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

412 TİRE 300434 TİRE KUTSAN ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

413 TİRE 340496 TİRE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

414 TİRE 720983 BÜYÜKKALE İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)      

415 TİRE 722325 BAŞKÖY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)      

416 TİRE 722663 EĞRİDERE İBRAHİM KARDİÇALI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

417 TİRE 727775 MERKEZ MENDERES İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

418 TİRE 727946 AYDINOĞULLARI İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

419 TİRE 731077 KURTULUŞ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

420 TİRE 738426 ATATÜRK ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

421 TİRE 763126 GÖKÇEN KEZİBAN VE ÖĞRETMEN HÜSAMETTİN BAYINDIR ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

422 TİRE 962972 TİRE ERSAN KİRAZOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

423 TORBALI 166294 ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HARUN ŞENÖZÜAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)    

424 TORBALI 166328 HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

425 TORBALI 385930 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

426 TORBALI 720906 FATİH ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

427 TORBALI 721957 TOKİ MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

428 TORBALI 722054 TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

429 TORBALI 728081 AYRANCILAR ORTAOKULU 2
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

430 TORBALI 728084 AYRANCILAR İLKOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)     

431 TORBALI 728417 ÇETİNELLER ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

432 TORBALI 728538 ŞEHİT ÇAVUŞ HAYDAR ARDA ERERTİNGİ ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

433 TORBALI 728654 YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

434 TORBALI 728729 80.YIL ÇAYBAŞI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

435 TORBALI 728997 KUŞÇUBURUN BARBAROS ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

436 TORBALI 729087 SUBAŞI ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

437 TORBALI 729091 SUBAŞI İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

438 TORBALI 748813 TORBALI AYRANCILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)

439 TORBALI 752153 TORBALI ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

440 TORBALI 761220 TORBALI NENE HATUN ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

441 TORBALI 763307 TORBALI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  

442 TORBALI 763841 TÜRK TELEKOM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                           

443 TORBALI 764548 BERFİN AKÇOKRAK ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

444 TORBALI 765206 AYRANCILAR ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

445 TORBALI 765316 TORBALI SUBAŞI MUSTAFA TOPALAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)     

446 TORBALI 974550 İNCİ-HİKMET TÖZÜN ANAOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Okul Öncesi alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)

447 URLA 719880 İSKELE İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

448 URLA 720765 ZEYTİNALANI GÜLTER OSMAN PONNER İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

449 URLA 721283 ZEYTİNALANI GÜLTER OSMAN PONNER ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    



S.N İLÇE KURUM 
KODU KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

450 URLA 721299 BALIKLIOVA ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

451 URLA 721383 BADEMLER ORTAOKULU 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    

452 URLA 722174 JALE NECDET ÖZBELGE İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

453 URLA 749185 URLA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)  

454 URLA 765958 ESRAR KOMAN SÜMEN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU I. KADEME 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c) 
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                         

455 URLA 972897 URLA ANADOLU LİSESİ 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        

456 URLA 751217 ALBAY ÇOLAK İBRAHİMBEY İLKOKULU 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

457 URLA 973392 URLA YILAY HAKAN ÇEKEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek 
nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında 
okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-c)    


