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İLÇE KURUM ADI İHTİYAÇ AÇIKLAMA

1 718978 ALİAĞA 80.Yıl Çamlık 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) 

2 719009 ALİAĞA 80.Yıl Çamlık 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)    

3 868012 ALİAĞA Aliağa 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) 

4 700134 ALİAĞA Aliağa Cumhuriyet 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) 

5 749596 ALİAĞA Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

6 973411 ALİAĞA Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          

7 748528 ALİAĞA Aliağa Özel Eğitim 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 959733 ALİAĞA Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

MÜDÜR YARDIMCILIĞI BOŞ BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI 



9 270050 ALİAĞA Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 764250 ALİAĞA Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

11 750915 ALİAĞA Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 709391 ALİAĞA Namık 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) 

13 718842 ALİAĞA Petro-Kimya 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)    

14 762550 ALİAĞA Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip 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)

15 974255 ALİAĞA Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 964156 ALİAĞA Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 719653 ALİAĞA Şehit 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)    



18 973824 ALİAĞA Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

19 765698 ALİAĞA Yenişakran 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) 

20 713433 BALÇOVA 80.Yıl Orhangazi 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) 

21 964155 BALÇOVA Balçova Anadolu Lisesi 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)  

22 713600 BALÇOVA Ertuğrulgazi 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 819050 BALÇOVA Mehlika-Emir 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)

24 973816 BALÇOVA Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 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)  

25 750916 BALÇOVA Salih Dede Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 713805 BALÇOVA Vali Kutlu Aktaş 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) 



27 713972 BAYINDIR  Fatih 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) 

28 164425 BAYINDIR Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

29 714903 BAYINDIR Bayındır Çırpı 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) 

30 719305 BAYINDIR Bayındır Çırpı Mustafa Adanır 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)    

31 964154 BAYINDIR Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 713848 BAYINDIR Canlı 60.Yıl 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 714013 BAYINDIR Çırpı Şehitler 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) 

34 719294 BAYINDIR Fırınlı 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 714216 BAYINDIR Merkez İsmet İnönü 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)    



36 270170 BAYINDIR Mesleki Eğitim Merkezi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                          

37 714086 BAYINDIR Pınarlı Çayır 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 714151 BAYINDIR 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) 

39 977024 BAYRAKLI 50.Yıl 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) 

40 714001 BAYRAKLI Attaroğlu 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) 

41 749187 BAYRAKLI Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

42 765028 BAYRAKLI Bayraklı Anadolu Lisesi 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)                          

43 970371 BAYRAKLI Bayraklı Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

44 757410 BAYRAKLI Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          



45 973302 BAYRAKLI Bayraklı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 749828 BAYRAKLI Belkıs Hitay 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)

47 723382 BAYRAKLI Cemil Atlas 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)    

48 727819 BAYRAKLI Çamkıran 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)    

49 879508 BAYRAKLI 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)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

50 723640 BAYRAKLI Fatma Hikmet Kaşerci 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)    

51 970470 BAYRAKLI Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

52 974914 BAYRAKLI Halit Özpirinç Anadolu Lisesi 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)  

53 715225 BAYRAKLI İmbat 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)    



54 888110 BAYRAKLI Kaymakam Özgür Azer Kurak 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)    

55 976743 BAYRAKLI Kurtuluş İpek İşeri 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) 

56 970206 BAYRAKLI Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

57 976673 BAYRAKLI Milli İrade 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)    

58 727814 BAYRAKLI Mualla Muzaffer Yersel 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) 

59 972887 BAYRAKLI Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 715343 BAYRAKLI 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)    

61 722580 BAYRAKLI Necip Fazıl Kısakürek 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)    

62 715389 BAYRAKLI Osman Çınar 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)    



63 714905 BAYRAKLI Osman Faruk Verimer 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) 

64 714984 BAYRAKLI Ömer Özkan 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) 

65 715000 BAYRAKLI Özkanlar 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) 

66 887596 BAYRAKLI Petkim Latife Hanım 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) 

67 716181 BAYRAKLI Piri Reis İmam Hatip 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 887921 BAYRAKLI Sabiha 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)    

69 716322 BAYRAKLI Süleyman Eczacıbaşı 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) 

70 765523 BAYRAKLI Şehit Bersan Doğantekin Çok Programlı Anadolu Lisesi 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)     

71 727495 BAYRAKLI Şehit 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) 



72 727627 BAYRAKLI Şehit Fehmi 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) 

73 715048 BAYRAKLI Şehit Nazım 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) 

74 763143 BAYRAKLI Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim 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)                         

75 715440 BAYRAKLI Talatpaşa 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)                          

76 715069 BAYRAKLI Zehra-Semahat Erişen 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) 

77 715460 BAYRAKLI Zihni Üstün 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 727991 BERGAMA 100.Yıl 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 976837 BERGAMA 100.Yıl 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 972889 BERGAMA 14 Eylül Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



81 748217 BERGAMA 80.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge 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)    

82 300794 BERGAMA Akif Ersezgin Anadolu Lisesi 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)  

83 714863 BERGAMA Aşağıbey 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 714046 BERGAMA 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) 

85 714971 BERGAMA Ayaskent İrfan Kırdar 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)    

86 962978 BERGAMA Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

87 164604 BERGAMA Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi 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)                          

88 872366 BERGAMA 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)

89 974595 BERGAMA Bergama Bağımsız 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)



90 164594 BERGAMA Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

91 751595 BERGAMA Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

92 164582 BERGAMA Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

93 751594 BERGAMA Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

94 750917 BERGAMA Cumhuriyet Anadolu  Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 714073 BERGAMA Fatih 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) 

96 714089 BERGAMA Fevzipaşa 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) 

97 164616 BERGAMA Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

98 714101 BERGAMA İsmail Hakkı Pamukçu 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) 



99 728048 BERGAMA İsmailli 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) 

100 888059 BERGAMA İsmailli 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)    

109 758795 BERGAMA Mualla Ersezgin 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)    

101 747896 BERGAMA Osman Nuri Ersezgin 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) 

102 715071 BERGAMA Osman Nuri Ersezgin 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)    

103 960174 BERGAMA Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                          

104 714209 BERGAMA Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek İmam Hatip 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)

105 714936 BERGAMA 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)    

106 747898 BERGAMA Ulubatlı Hasan 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) 



107 714923 BERGAMA Yeniköy 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)    

108 747900 BERGAMA Zeytindağ Yılmaz 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) 

110 716923 BEYDAĞ 80.Yıl Aşağı Aktepe 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) 

111 752357 BEYDAĞ 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) 

112 760605 BEYDAĞ Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

113 746931 BORNOVA Aşık Veysel Görme Engelliler 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)    

114 351660 BORNOVA Atatürk Mahallesi Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 745822 BORNOVA Aziz-Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 716383 BORNOVA Batıçim 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) 



117 376238 BORNOVA Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

118 964152 BORNOVA Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

119 964092 BORNOVA Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 757588 BORNOVA Bornova İmam Hatip 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)

121 751078 BORNOVA Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

122 164797 BORNOVA Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

123 164043 BORNOVA Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 318242 BORNOVA Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

125 964153 BORNOVA Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 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)  



126 765524 BORNOVA Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi 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)                          

127 723560 BORNOVA Çamdibi Kordon Birlik 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) 

128 723553 BORNOVA Çamdibi Kordon Birlik 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)    

129 967437 BORNOVA Çimentaş Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

130 723699 BORNOVA Çimentaş 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)    

131 853301 BORNOVA Doğanlar Hüsnü Bornovalı 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)                          

132 728458 BORNOVA Doktor Cavit Özyeğin 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 887570 BORNOVA Dokuz 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) 

134 728519 BORNOVA Ferit-Bahriye Ergil 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) 



135 973822 BORNOVA Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 716437 BORNOVA Halil Atila 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)                          

137 164807 BORNOVA Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 716607 BORNOVA Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk 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)    

139 731190 BORNOVA İhsane Tuna Dıravacıoğlu 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) 

140 716564 BORNOVA İsmet Sezgin 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)    

141 765991 BORNOVA İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 716485 BORNOVA Kars-Halil Atila 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) 

143 728602 BORNOVA Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz 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)    



144 728628 BORNOVA Malazgirt 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) 

145 728645 BORNOVA Mediha 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)    

146 716500 BORNOVA Melih Tuncay 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) 

147 336382 BORNOVA Mesleki Eğitim Merkezi 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)

148 763094 BORNOVA Mevlana Celaleddin Rumi İmam Hatip 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)

149 716623 BORNOVA Mevlana 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 728670 BORNOVA Naldöken Muharrem Candaş 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) 

151 728696 BORNOVA Necmiye Bilgin 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) 

152 716627 BORNOVA Nihat Gündüz 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)    



153 728724 BORNOVA 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) 

154 716518 BORNOVA Ömer Seyfettin 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) 

155 728747 BORNOVA Reşat Turhan 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 728750 BORNOVA Reşat Turhan 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)    

157 746408 BORNOVA Sait Güzelcan 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 960186 BORNOVA Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

159 973823 BORNOVA Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 716640 BORNOVA Suphi Koyuncuoğlu 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)    

161 868908 BORNOVA Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



162 763003 BORNOVA Şehit Emrah Sağaz Özel Eğitim 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)

163 974698 BORNOVA Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

164 763189 BORNOVA Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 748095 BORNOVA Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim 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)

166 728956 BORNOVA Şehit Musa Can 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)    

167 716616 BORNOVA Şehit Polis Mehmet Çelik 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)                          

168 728494 BORNOVA Şehit Sabri Emir 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) 

169 763185 BORNOVA Şehit Tahsin Gerekli Özel Eğitim 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)                       

170 853300 BORNOVA Şehit 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)                          



171 853547 BORNOVA Şehitler 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)    

172 746790 BORNOVA Tülay Aktaş İşitme Engelliler  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) 

173 728937 BORNOVA 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)    

174 716536 BORNOVA Vedide Baha Pars 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) 

175 716656 BORNOVA Yahya Kemal Beyatlı 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)                          

176 747691 BORNOVA 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) 

177 748093 BORNOVA 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)    

178 716662 BORNOVA Yavuz Sultan Selim 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 728974 BORNOVA Yıldırım Beyazıt 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) 



180 716541 BORNOVA Yunus Emre 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) 

181 728984 BORNOVA Yüzüncü Yıl 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)    

182 887817 BORNOVA Zehra Hocahanım 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) 

183 714421 BUCA 23 Nisan İlkokulu 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)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

184 717198 BUCA 30 Ağustos 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)    

185 976905 BUCA 80.Yıl Betontaş 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) 

186 717446 BUCA Akıncılar 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) 

187 715931 BUCA Akşemsettin 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) 

188 716187 BUCA Ali Kuşçu 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) 



189 714382 BUCA Ali Rıza Efendi 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) 

190 715067 BUCA 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)    

191 218361 BUCA Buca Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 751952 BUCA Buca Atatürk Spor Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

193 976564 BUCA Buca Cengiz Sani 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) 

194 888508 BUCA Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi 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)     

195 164006 BUCA Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                          

196 164163 BUCA Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

197 748909 BUCA Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           



198 715129 BUCA 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)    

199 745823 BUCA Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 853239 BUCA 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)    

201 972890 BUCA Buca Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 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)  

202 758158 BUCA Buca Şehit Ömer Kılıçoğlu İmam Hatip 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)

203 974598 BUCA Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

204 718891 BUCA Buca Toki Turgut Özal 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 976555 BUCA Buca Tütün İhracatçıları Birliği 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) 

206 164856 BUCA Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           



207 887882 BUCA Çakabey İmam Hatip 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)    

208 853223 BUCA Çamlıkule Şehit Ömer Sarı 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) 

209 976638 BUCA Ege İhracatçı Birlikleri 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)                          

210 974097 BUCA Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 888075 BUCA Gazi 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)                          

212 164210 BUCA Halk Eğitimi Merkezi 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)                          

213 717599 BUCA Hüseyin Avni Ateşoğlu 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) 

214 717667 BUCA Hüseyin Avni Ateşoğlu 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)                          

215 714561 BUCA İrfan Nadir 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) 



216 717773 BUCA İsmail Şekip 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) 

217 717878 BUCA İsmail Şekip 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)    

218 976473 BUCA İsmet Yorgancılar 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)    

219 974913 BUCA İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi 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)  

220 718237 BUCA 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) 

221 715762 BUCA Makbule Süleyman Alkan 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)    

222 748109 BUCA Mehmet Ali Susam Özel Eğitim Uygulama Okulu III. 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)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

223 715518 BUCA Mehmet Emin Yurdakul 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)    

224 715539 BUCA Meşkure Şamlı 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)    



225 714641 BUCA Recep Ersayın 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)                          

226 728590 BUCA Saadet Emir 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)    

227 751699 BUCA Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

228 714703 BUCA Süleyman Bilgen 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) 

229 717522 BUCA Şehit Astsubay Halil Güçtekin 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)                          

230 714844 BUCA Şehit Astsubay Ümit Başaran 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) 

231 714728 BUCA Şerif Tikveşli 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) 

232 973821 BUCA Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

233 714887 BUCA Tuğsavul 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) 



234 715725 BUCA Ufuk 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)    

235 714969 BUCA Vali Rahmi Bey İlkokulu 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) 

236 728813 ÇEŞME Çağdaş Yaşam Ovacık 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)    

237 872151 ÇEŞME Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

238 164927 ÇEŞME Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 351983 ÇEŞME Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 164939 ÇEŞME Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 715102 ÇEŞME Ilıca Mustafa Bahçeli 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) 

242 966694 ÇEŞME Mehmet Akpınar 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)



247 853161 ÇEŞME Mehmet Akpınar 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)    

243 879417 ÇEŞME Namık 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) 

244 764036 ÇEŞME Onaltı 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) 

245 764408 ÇEŞME Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz 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) 

246 972891 ÇEŞME Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 729072 ÇİĞLİ 80.Yıl Küçükçiğli 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) 

249 751218 ÇİĞLİ Akiş Öğütçü 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)    

250 715823 ÇİĞLİ Ali Şir Nevai 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)    

251 973876 ÇİĞLİ Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          



252 972892 ÇİĞLİ Büyükçiğli Anadolu Lisesi 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 715089 ÇİĞLİ Cahide Ahmet Dalyanoğlu 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)                          

254 417105 ÇİĞLİ Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          

255 751459 ÇİĞLİ Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 760105 ÇİĞLİ Çiğli 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)

257 757555 ÇİĞLİ Çiğli Evka 6 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) 

258 966426 ÇİĞLİ Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 752426 ÇİĞLİ Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 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)

260 962666 ÇİĞLİ Çiğli Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)



261 765525 ÇİĞLİ Çiğli Şehit Ali Karaoğlan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 964417 ÇİĞLİ Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi 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)  

263 964089 ÇİĞLİ Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 879450 ÇİĞLİ Egekent 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) 

265 715198 ÇİĞLİ Gülen Kora 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)                          

266 308395 ÇİĞLİ Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 714990 ÇİĞLİ İsmail Rahmi 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) 

268 729143 ÇİĞLİ Kaklıç 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) 

269 977081 ÇİĞLİ Kanuni 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) 



270 761339 ÇİĞLİ Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

271 976493 ÇİĞLİ Mehmet-Hikmet Kaşerci 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)    

272 976777 ÇİĞLİ Münevver Öğretmen 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) 

273 751219 ÇİĞLİ 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)    

274 716012 ÇİĞLİ Sasalı 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 729094 ÇİĞLİ Selim Diniz 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) 

276 729092 ÇİĞLİ Selim Diniz 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)    

277 729174 ÇİĞLİ 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)    

278 729568 ÇİĞLİ Toki 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) 



279 714731 ÇİĞLİ Turan Çakın 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) 

280 715538 ÇİĞLİ 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) 

281 718152 DİKİLİ Ali Çetinkaya 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) 

282 718279 DİKİLİ Can Rüştü Tüfekçioğlu 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)    

283 763855 DİKİLİ Dikili Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

284 327132 DİKİLİ Dikili Mesleki Eğitim Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 165012 DİKİLİ Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 971223 DİKİLİ Öğretmen Evi ve Akşam Sanat 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)  

287 954168 DİKİLİ Semih Tınay Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



288 720620 FOÇA Bağarası Cemil Midilli 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 763840 FOÇA Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

290 165085 FOÇA Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

291 749114 FOÇA Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim 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)

292 718567 FOÇA Necla Midilli Merkez 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 720998 FOÇA Reha Midilli 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 720854 FOÇA Reha Necla Midilli 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)    

295 729612 GAZİEMİR 9 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) 

296 717354 GAZİEMİR Anafartalar 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) 



297 718962 GAZİEMİR 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) 

298 737468 GAZİEMİR 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)    

299 718270 GAZİEMİR 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)    

300 749825 GAZİEMİR Gazi Umurbey 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)

301 748163 GAZİEMİR Gaziemir Adnan 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) 

302 764506 GAZİEMİR Gaziemir İmam Hatip 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)

303 966423 GAZİEMİR Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

304 960198 GAZİEMİR Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

305 308405 GAZİEMİR Halk Eğitimi Merkezi 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)                          



306 887532 GAZİEMİR İzmir Ticaret Odası 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) 

307 972893 GAZİEMİR Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 729587 GAZİEMİR Mevlüt Aysun Özer 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 718799 GAZİEMİR Nevvar Salih İşgören 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 853373 GAZİEMİR Remzi 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) 

311 747882 GAZİEMİR Remzi Doğan 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)    

312 718119 GAZİEMİR Sabiha Gökçen 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) 

313 718139 GAZİEMİR Sabri Oney 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) 

314 974316 GAZİEMİR Şehit Polis İbrahim Yardımcı 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)



315 718924 GAZİEMİR Şehit Uğur Palancı 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)    

316 765527 GAZİEMİR Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

317 737746 GAZİEMİR Yahya Kemal Beyatlı 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) 

318 764915 GAZİEMİR Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

319 765993 GAZİEMİR Gaziemir Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 716347 GÜZELBAHÇE Ali Bayırlar 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)    

321 750923 GÜZELBAHÇE Cengiz Topel Anadolu  Lisesi 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)  

322 759986 GÜZELBAHÇE Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

323 761023 GÜZELBAHÇE Dr. Güngör Özbek 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)    



324 966695 GÜZELBAHÇE 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)

325 950266 GÜZELBAHÇE Güzelbahçe İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

326 729599 GÜZELBAHÇE Güzelbahçe Vali Kazım 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)    

327 887811 GÜZELBAHÇE Hakkı 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) 

328 717011 GÜZELBAHÇE Mustafa Saadet Alanyalıoğlu 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)    

329 729567 GÜZELBAHÇE Namık Elal 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)    

330 853508 GÜZELBAHÇE Yelki Hamdi 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) 

331 762566 KARABAĞLAR 15 Temmuz Şehitler 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)

332 762743 KARABAĞLAR 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)



333 717506 KARABAĞLAR Adnan Mazıcı 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) 

334 717528 KARABAĞLAR Agahefendi 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) 

335 737576 KARABAĞLAR Ahmet Ragıp Üzümcü 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) 

336 764709 KARABAĞLAR Bahar Yıldırım 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) 

337 764916 KARABAĞLAR Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

338 752135 KARABAĞLAR Bozyaka Mevlana İmam Hatip 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)

339 737537 KARABAĞLAR Cemil Midilli 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)    

340 718948 KARABAĞLAR 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) 

341 973818 KARABAĞLAR Cumhuriyet Anadolu Lisesi 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)                          



342 718268 KARABAĞLAR Cumhuriyet 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) 

343 718003 KARABAĞLAR Emirsultan 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)    

344 717601 KARABAĞLAR Emrullah Efendi 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) 

345 970823 KARABAĞLAR Eşrefpaşa Anadolu Lisesi 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)  

346 719242 KARABAĞLAR Fevzi Çakmak 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)    

347 717616 KARABAĞLAR Fevzi 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) 

348 764710 KARABAĞLAR Havva Yıldırım 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)

349 887795 KARABAĞLAR Hüseyin 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) 

350 719042 KARABAĞLAR İbrahim Kavur 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) 



351 762585 KARABAĞLAR 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)    

352 974916 KARABAĞLAR İnönü Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

353 967508 KARABAĞLAR Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

354 765528 KARABAĞLAR Karabağlar Bozyaka Şehit Fethi Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi 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)  

355 970190 KARABAĞLAR Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          

356 765529 KARABAĞLAR Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 970242 KARABAĞLAR Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi 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)  

358 967509 KARABAĞLAR Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

359 974907 KARABAĞLAR Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                          



360 970018 KARABAĞLAR Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

361 718908 KARABAĞLAR Kazım Karabekir 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)    

362 761524 KARABAĞLAR Mehmet Akif 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)    

363 719486 KARABAĞLAR Mustafa Urcan 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) 

364 970824 KARABAĞLAR Naci Şensoy Anadolu Lisesi 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)  

365 976671 KARABAĞLAR Nazire Merzeci 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)                          

366 719172 KARABAĞLAR Necip Fazıl Kısakürek 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) 

367 737356 KARABAĞLAR Öğretmenler ve Şeker Mevhibe 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 721900 KARABAĞLAR Peker Mahallesi 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) 



369 717732 KARABAĞLAR Rakım Erkutlu 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 973033 KARABAĞLAR 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)

371 976584 KARABAĞLAR Rıza Özmenoğlu 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) 

372 751306 KARABAĞLAR Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu 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)         

373 718181 KARABAĞLAR Seniha Mayda 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)    

374 970016 KARABAĞLAR Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi 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)  

375 719550 KARABAĞLAR Şehit Ferdi Tosun 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)    

376 718118 KARABAĞLAR Şehit Gazeteci Hasan Tahsin 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)    

377 737598 KARABAĞLAR Şehit Halit Taş 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)    



378 728378 KARABAĞLAR Şehit Komiser 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)    

379 763054 KARABAĞLAR Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim 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)                          

380 762537 KARABAĞLAR Şehit 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)    

381 717885 KARABAĞLAR Şehit Muzaffer Erdönmez 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) 

382 751173 KARABAĞLAR Şehit Öğretmen Rabia Sevilay 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)

383 763926 KARABAĞLAR Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi 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) 

384 737739 KARABAĞLAR Şehit Üsteğmen Sadullah Sever 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) 

385 737413 KARABAĞLAR Şerif Remzi 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 737660 KARABAĞLAR Tahir Merzeci 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)    



387 722030 KARABAĞLAR 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) 

388 722196 KARABAĞLAR 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)    

389 750924 KARABAĞLAR Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 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)  

390 973032 KARABAĞLAR Yeşilyurt 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)

391 721895 KARABAĞLAR 29 Ekim 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)

392 721673 KARABAĞLAR Yüzbaşı Şerafettin 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) 

393 765424 KARABAĞLAR Zeyni Hanım 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)    

394 717096 KARABURUN 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)    

395 751592 KARABURUN Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



396 971224 KARABURUN Öğretmen Evi ve Akşam Sanat 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)  

397 853523 KARŞIYAKA Atakent Erdoğan Kibarer 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)    

398 737319 KARŞIYAKA Cemil Akyüz 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)    

399 729855 KARŞIYAKA Eren Şahin Eronat 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 853337 KARŞIYAKA Evin Leblebicioğlu 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)    

401 715412 KARŞIYAKA Faik Muhittin Adam 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) 

402 853429 KARŞIYAKA Fevzipaşa 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)    

403 973819 KARŞIYAKA Gazi Anadolu Lisesi 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)  

404 716062 KARŞIYAKA Girne 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)    



405 165360 KARŞIYAKA Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 748885 KARŞIYAKA Hasan Kaya Özel Eğitim 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)

407 715515 KARŞIYAKA İnci Şener 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) 

408 765531 KARŞIYAKA İzmir TOKİ Karşıyaka Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 964086 KARŞIYAKA Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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 745826 KARŞIYAKA Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

411 749043 KARŞIYAKA Karşıyaka İmam Hatip 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)

412 964083 KARŞIYAKA Karşıyaka Lisesi 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)                          

413 976725 KARŞIYAKA Karşıyaka 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)                          



414 747250 KARŞIYAKA Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu 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)   
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

415 301895 KARŞIYAKA Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

416 715537 KARŞIYAKA Kazım Dirik 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) 

417 715561 KARŞIYAKA Lamia Karer 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 729860 KARŞIYAKA Mavişehir 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) 

419 888107 KARŞIYAKA Mehmet Seniye Özbey 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) 

420 879433 KARŞIYAKA Metin Aşıkoğlu 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 715607 KARŞIYAKA Mirza Nil 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) 

422 715633 KARŞIYAKA Mustafa Reşitpaşa 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) 



423 716202 KARŞIYAKA Mürşide Altınçubuk 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)    

424 752984 KARŞIYAKA 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)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

425 715701 KARŞIYAKA Öğretmen Kenan Gamsız 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) 

426 853430 KARŞIYAKA Örnekköy Şehit Astsubay Erkan Durukan 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) 

427 974478 KARŞIYAKA Polat Çelikdemir 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)

428 748113 KARŞIYAKA Safiye Nadir Özel Eğitim 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)

429 976721 KARŞIYAKA Selçuk Yaşar Alaybey 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)    

430 762535 KARŞIYAKA Şehit 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)    

431 887864 KARŞIYAKA Şehit Astsubay Hilmi Öz 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) 



432 763939 KARŞIYAKA Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın 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)

433 853325 KARŞIYAKA Şemikler 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) 

434 715847 KARŞIYAKA Türkbirliği 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) 

435 972894 KARŞIYAKA Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi 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)  

436 715859 KARŞIYAKA Zübeyde Hanım 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) 

437 765818 KEMALPAŞA 80.Yıl Sütçüler İmam Hatip 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)

438 728294 KEMALPAŞA 80.Yıl 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)    

439 728008 KEMALPAŞA 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)    

440 728164 KEMALPAŞA Aşağıkızılca 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)    



441 715640 KEMALPAŞA Ayşe-Hasan Türkmen 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)    

442 976722 KEMALPAŞA Bağyurdu Cumhuriyet 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)    

443 747893 KEMALPAŞA Bağyurdu Kazım Dirik 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)    

444 728273 KEMALPAŞA Çambel Şebnem Kardıçalı 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)    

445 364655 KEMALPAŞA Faruk Argüden Mesleki Eğitim Merkezi 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)

446 752013 KEMALPAŞA İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

447 728057 KEMALPAŞA Kemalpaşa 75.Yıl 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) 

448 728060 KEMALPAŞA Kemalpaşa 75.Yıl 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)    

449 750927 KEMALPAŞA Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



450 974091 KEMALPAŞA Kemalpaşa İbrahim Polat-Ege Seramik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

451 757404 KEMALPAŞA Kemalpaşa İmam Hatip 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)

452 165479 KEMALPAŞA Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

453 381287 KEMALPAŞA Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

454 962688 KEMALPAŞA Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

455 747891 KEMALPAŞA Merkez Atatürk 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) 

456 727988 KEMALPAŞA 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)    

457 715700 KEMALPAŞA Sarılar 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)    

458 728026 KEMALPAŞA Sekiz Eylül 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) 



459 728033 KEMALPAŞA Sekiz Eylül 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)    

460 165480 KEMALPAŞA Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

461 750928 KEMALPAŞA Ulucak Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

462 719283 KEMALPAŞA Yukarı Kızılca 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)    

463 165575 KINIK Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

464 752314 KINIK Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

465 763130 KINIK Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

466 962734 KINIK Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi 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)                          

467 716974 KINIK 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) 



468 716905 KINIK Şehit Cafer Atilla 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)    

469 974753 KİRAZ Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                          

470 853442 KİRAZ Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası 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) 

471 728942 KİRAZ Cevizli Ege Bölgesi Sanayi Odası 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)    

472 729659 KİRAZ Haliller 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) 

473 729657 KİRAZ Haliller 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)    

474 165634 KİRAZ Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

475 719225 KİRAZ İğdeli 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)    

476 719245 KİRAZ Karaburç Cumhuriyet 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)    



477 341597 KİRAZ Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi 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)  

478 717258 KİRAZ Kiraz İstiklâl 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) 

479 962976 KİRAZ Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

480 717323 KİRAZ Kiraz 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)    

481 347820 KİRAZ Mesleki Eğitim Merkezi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                          

482 971226 KİRAZ Öğretmen Evi ve Akşam Sanat 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)  

483 737761 KİRAZ Örencik 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) 

484 729100 KİRAZ Örencik 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)    

485 748348 KİRAZ Türk Telekom Yatılı 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)    



486 718630 KİRAZ 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) 

487 751220 KİRAZ 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)    

488 972896 KONAK 50. Yıl Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

489 718795 KONAK 80.Yıl 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) 

490 719879 KONAK 9 Eylül 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)    

491 730649 KONAK Ali 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) 

492 730647 KONAK Ali 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)    

493 718836 KONAK Başöğretmen 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) 

494 964078 KONAK Dokuz Eylül Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



495 970373 KONAK Duatepe Özden-Gülbin Koca 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)

496 730670 KONAK Dumlupınar 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) 

497 730667 KONAK Dumlupınar 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)    

498 719902 KONAK Fatih Mehmet 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)    

499 719955 KONAK Gültepe 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)    

500 730573 KONAK Gürçeşme Leman Alptekin 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)    

501 737450 KONAK Güzelyalı 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)    

502 737634 KONAK Hakimiyet-i Milliye 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) 

503 718951 KONAK Halitbey 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) 



504 164209 KONAK Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat 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)                        
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

505 737567 KONAK İbni Sina 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)    

506 718977 KONAK 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) 

507 737435 KONAK 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)    

508 720320 KONAK Kestelli Şerife Eczacıbaşı 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)    

509 962984 KONAK Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

510 765532 KONAK Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

511 870414 KONAK Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

512 752244 KONAK Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)



513 765533 KONAK Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

514 962980 KONAK Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

515 868622 KONAK Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

516 730702 KONAK 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) 

517 163971 KONAK Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

518 872209 KONAK Konak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

519 967745 KONAK Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

520 969900 KONAK Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

521 969778 KONAK Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)



522 969901 KONAK Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

523 381371 KONAK Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

524 747252 KONAK Konak Özel Eğitim Meslek Okulu 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)                       

525 164246 KONAK Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

526 973623 KONAK Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

527 719187 KONAK Mehmet Akif 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) 

528 719234 KONAK Mehmetcik 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) 

529 719394 KONAK Mevlana 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) 

530 730721 KONAK Mimar Sinan 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) 



531 730718 KONAK Mimar Sinan 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)    

532 720342 KONAK Misak-ı Milli 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)    

533 737778 KONAK Murat Reis 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) 

534 749660 KONAK Mustafa Rahmi 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)    

535 719445 KONAK Müdafaa-i Hukuk 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) 

536 972895 KONAK Namık Kemal Anadolu Lisesi 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)  

537 730761 KONAK Necatibey 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) 

538 730764 KONAK Necatibey 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)    

539 765152 KONAK Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi 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)  



540 737389 KONAK Nuri Öz 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) 

541 719598 KONAK Salih 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) 

542 758209 KONAK Sevgi 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)

543 730740 KONAK Seyfi 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)    

544 720436 KONAK Şehit Fazıl 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)    

545 763004 KONAK Şehit Mehmet Gülşen Özel Eğitim 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)

546 762534 KONAK Şehit Ömer Halisdemir 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)

547 762594 KONAK Şehit Ömer Halisdemir 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)    

548 719687 KONAK Turgut Reis 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) 



549 730802 KONAK Yeşiltepe 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) 

550 765394 KONAK Yıldırım Kemal Bey İmam Hatip 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)

551 764103 KONAK Ziya Gökalp İmam Hatip 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)

552 720496 MENDERES Alpaslan 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) 

553 727483 MENDERES 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) 

554 727485 MENDERES 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)    

555 737993 MENDERES Çileme 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) 

556 731284 MENDERES Çileme 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)    

557 727486 MENDERES Değirmendere 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) 



558 727446 MENDERES Develi 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) 

559 722785 MENDERES Görece Şehit 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) 

560 747841 MENDERES Görece Şehit Mustafa Mutlu 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)    

561 973817 MENDERES Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

562 214302 MENDERES Halk Eğitimi Merkezi 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)  

563 727488 MENDERES 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) 

564 727492 MENDERES 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)    

565 727514 MENDERES Küner Köyü Şehit Binbaşı 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) 

566 750930 MENDERES Menderes Anadolu Lisesi 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)  



567 765534 MENDERES Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

568 720564 MENDERES Menderes Gazi 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) 

569 341489 MENDERES Menderes Özdere T. Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

570 720666 MENDERES Şehit Hakan İncekar 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)    

571 722441 MENDERES Şehit 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) 

572 731339 MENDERES Şehit 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)    

573 748811 MENDERES Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 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)                          

574 722404 MENDERES Tekeli Şehit Er İbrahim 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) 

575 722393 MENDERES Tekeli Şehit Er İbrahim 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)    



576 727457 MENDERES Yeniköy 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)    

577 730419 MENEMEN 100. Yıl 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) 

578 730020 MENEMEN 9 Eylül 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)    

579 721858 MENEMEN Bülent Okan 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) 

580 730352 MENEMEN Cumhuriyet 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) 

581 730351 MENEMEN Cumhuriyet 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)    

582 729251 MENEMEN Egekent-2 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)    

583 738452 MENEMEN Emiralem Şehit Barış Demir ilkokulu 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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) 

584 721083 MENEMEN 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) 



585 750931 MENEMEN Haldun Koşay Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

586 165742 MENEMEN Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

587 730141 MENEMEN Huriye-Mehmet Akçasakız 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) 

588 730136 MENEMEN Huriye-Mehmet Akçasakız 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)    

589 730605 MENEMEN Kubilay 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) 

590 974441 MENEMEN Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi 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)

591 974912 MENEMEN Menemen Atatürk Anadolu Lisesi 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)  

592 380473 MENEMEN Menemen Erdinç - Ahmet Cengiz Mesleki Eğitim Merkezi 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)                          

593 729425 MENEMEN Menemen Gazi 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)    



594 309472 MENEMEN Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

595 960208 MENEMEN Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

596 353538 MENEMEN Menemen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

597 729528 MENEMEN Miyase 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)    

598 747523 MENEMEN Sabahat Akşiray Özel Eğitim 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)

599 747822 MENEMEN Sabahat Akşiray Özel Eğitim 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)

600 729186 MENEMEN 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) 

601 729182 MENEMEN 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)    

602 972456 MENEMEN Seyrek Villakent Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



603 730641 MENEMEN Şehit 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)    

604 729254 MENEMEN Şehit Mustafa Hakan Aydoğmuş 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)                          

605 730645 NARLIDERE Didem Işıklı 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) 

606 308741 NARLIDERE Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

607 720646 NARLIDERE Hasan İçyer 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) 

608 719973 NARLIDERE İlhan Onat 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) 

609 720453 NARLIDERE Kılıçaslan 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) 

610 720566 NARLIDERE Kılıçaslan 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)    

611 964076 NARLIDERE Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



612 875454 NARLIDERE Narlıdere 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)

613 279374 NARLIDERE Narlıdere Rasim Önel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

614 720412 NARLIDERE Oğuzhan 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)    

615 737568 NARLIDERE Prof.Dr. Aziz Sancar 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)    

616 889994 NARLIDERE Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi 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)  

617 737606 ÖDEMİŞ 50.Yıl 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)    

618 719084 ÖDEMİŞ 80.Yıl Efe 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) 

619 719148 ÖDEMİŞ 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) 

620 719118 ÖDEMİŞ Atatürk 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) 



621 974677 ÖDEMİŞ Bekir Girgin 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)

622 729864 ÖDEMİŞ Bıçakçı Bedriye Baykaş 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) 

623 719253 ÖDEMİŞ Çapacızade 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) 

624 165969 ÖDEMİŞ Halk Eğitimi Merkezi 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)                          

625 280293 ÖDEMİŞ Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 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)  

626 719214 ÖDEMİŞ İstiklal 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) 

627 729952 ÖDEMİŞ Kayaköy 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) 

628 729966 ÖDEMİŞ Kayaköy 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)    

629 719547 ÖDEMİŞ Kaymakçı Şehit Ögretmen Lokman Ceker 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) 



630 216374 ÖDEMİŞ Mesleki Eğitim Merkezi 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)

631 967674 ÖDEMİŞ Ödemiş Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

632 872391 ÖDEMİŞ Ödemiş 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)

633 279349 ÖDEMİŞ Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

634 751590 ÖDEMİŞ Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi 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)  

635 165933 ÖDEMİŞ Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          

636 719985 ÖDEMİŞ Ödemiş 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)    

637 761110 ÖDEMİŞ Ödemiş Ovakent Özel Eğitim Meslek Okulu 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)                         

638 165945 ÖDEMİŞ Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          



639 971227 ÖDEMİŞ Öğretmen Evi ve Akşam Sanat 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)  

640 719383 ÖDEMİŞ Özdemir Atasoy 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) 

641 750934 ÖDEMİŞ Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi 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)  

642 730024 ÖDEMİŞ Şehit Er Süleyman Özdemir 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)    

643 749588 ÖDEMİŞ Yanbastı Kardeşler 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)

644 719582 ÖDEMİŞ Yeniceköy 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) 

645 749977 ÖDEMİŞ Yeniceköy 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)    

646 719185 ÖDEMİŞ 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) 

647 730036 ÖDEMİŞ Zeytinlik Sabahattin Şenocak 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) 



648 374886 SEFERİHİSAR 11 Eylül Mesleki Eğitim Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

649 727822 SEFERİHİSAR Muharrem Gülpınar 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)    

650 763929 SEFERİHİSAR Müşerref Hepkon 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) 

651 765867 SEFERİHİSAR Müşerref Hepkon 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)    

652 721464 SEFERİHİSAR Necat 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)                        
*Sınıf Öğretmenliği alan öğretmenleri öncelikli olacak(Yönetmelik 29/4) 

653 765065 SEFERİHİSAR Salih Değerli Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

654 166029 SEFERİHİSAR Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

655 727774 SEFERİHİSAR Sığacık 80.Yıl Cumhuriyet 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)    

656 727810 SEFERİHİSAR Şehit Öğretmen Mehmet İzdal 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) 



657 727865 SEFERİHİSAR Tepecik 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) 

658 763611 SEFERİHİSAR Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

659 730812 SELÇUK 80. Yıl Çamlık 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)    

660 738206 SELÇUK 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) 

661 721113 SELÇUK Fatma Günay 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)    

662 738454 SELÇUK Gazi Mustafa 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)    

663 730730 SELÇUK İsabey 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) 

664 971228 SELÇUK Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 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)  

665 166066 SELÇUK Selçuk Şahabettin Sarıdede Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



666 965263 SELÇUK Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

667 750935 SELÇUK Selçuk Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

668 324140 SELÇUK Selçuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

669 761163 SELÇUK Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

670 759296 SELÇUK Şehit Zeynep Sağır 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)

671 738426 TİRE 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)    

672 727946 TİRE Aydınoğulları 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) 

673 722325 TİRE 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) 

674 720983 TİRE 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) 



675 721072 TİRE Büyükkale Mediha İçel 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)    

676 722663 TİRE Eğridere İbrahim Kardiçalı 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)    

677 763126 TİRE Gökçen Keziban ve Öğretmen Hüsamettin Bayındır 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)    

678 166174 TİRE Halk Eğitimi Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

679 727838 TİRE İnkılap 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) 

680 721588 TİRE Kireli Ahmet Taner Kışlalı 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) 

681 722078 TİRE Kurtuluş 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) 

682 731077 TİRE Kurtuluş 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)    

683 727775 TİRE 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) 



684 224700 TİRE Mesleki Eğitim Merkezi 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)

685 727801 TİRE Öğretmen Melahat Aksoy 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) 

686 727821 TİRE Rasih Kirazoğlu  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) 

687 750938 TİRE Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

688 727897 TİRE Şehit Burhan Aktürk 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)    

689 960030 TİRE Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)

690 962972 TİRE Tire Ersan Kirazoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

691 300434 TİRE Tire Kutsan Anadolu Lisesi 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)  

692 340496 TİRE Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          



693 971230 TİRE Tire Öğretmenevi ve Akşam Sanat 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)  

694 748116 TİRE Tire Özel Eğitim 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)  
*Özel Eğitim alan öğretmenleri öncelikli olacak (Yönetmelik 29/4)                       

695 747840 TORBALI 7 Eylül 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)    

696 728729 TORBALI 80.Yıl Çaybaşı 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)    

697 765206 TORBALI Ayrancılar Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

698 728655 TORBALI Ayrancılar Ege-Koop 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) 

699 728084 TORBALI Ayrancılar 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) 

700 728081 TORBALI Ayrancılar 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)    

701 764548 TORBALI Berfin 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)



702 747972 TORBALI Cengiz Topel 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) 

703 748011 TORBALI Cengiz Topel 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)    

704 728417 TORBALI Çetineller 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)    

705 728952 TORBALI Dirmil 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)    

706 720847 TORBALI Fatih 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) 

707 720906 TORBALI Fatih 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)    

708 728810 TORBALI Hacı Tahsin Irmak 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) 

709 166328 TORBALI Halk Eğitimi Merkezi 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)                          

710 727888 TORBALI Kazımpaşa 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) 



711 727886 TORBALI Kazımpaşa 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)    

712 729002 TORBALI Kuşçuburun Barbaros 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) 

713 728997 TORBALI 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)    

714 385930 TORBALI Mesleki Eğitim Merkezi 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)

715 728056 TORBALI Mustafa Çoban 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) 

716 729041 TORBALI Özbey ilkokulu 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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) 

717 729069 TORBALI Pamukyazı Tamsa Seramik Fabrikası A.Ş. 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) 

718 729068 TORBALI Pamukyazı Tamsa Seramik Fabrikası A.Ş. 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)    

719 721361 TORBALI Pancar Muzaffer Hanım 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) 



720 729091 TORBALI Subaşı 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) 

721 738321 TORBALI Şehit Çağatay Necati Dinç 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) 

722 728541 TORBALI Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi 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) 

723 728538 TORBALI Şehit Çavuş Haydar Arda Erertingi 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)    

724 727926 TORBALI Şehit Teğmen Serdar Genç 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)    

725 166294 TORBALI Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                          

726 761114 TORBALI Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

727 721957 TORBALI TOKİ Mehmet Akif 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) 

728 722054 TORBALI TOKİ Mehmet Akif 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)    



729 166316 TORBALI Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

730 752153 TORBALI Torbalı 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)

731 972880 TORBALI Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

732 748813 TORBALI Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)

733 166304 TORBALI Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

734 962974 TORBALI Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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) 
*Adaylardan biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 29/6)                          

735 761220 TORBALI Torbalı 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)

736 279350 TORBALI Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

737 763307 TORBALI Torbalı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  



738 765316 TORBALI Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)     

739 763841 TORBALI Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine 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)                           

740 728654 TORBALI Yavuz Sultan Selim 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)    

741 722139 TORBALI Yazıbaşı 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)    

742 722181 TORBALI Yeniköy 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) 

743 737404 URLA Asiye Hüseyin Akyüz Bilim 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) 

744 721383 URLA 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)    

745 721299 URLA Balıklıova 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)    

746 719880 URLA 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) 



747 722174 URLA 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) 

748 721308 URLA Özbek 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)    

749 749185 URLA Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi 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)

750 972897 URLA Urla Anadolu Lisesi 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)                          

751 964416 URLA Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve 
görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. 
(Yönetmelik 5/1-c)  

752 721249 URLA Urla İmam Hatip 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)

753 762917 URLA Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)                           

754 973392 URLA Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 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)

755 721337 URLA Uzunkuyu 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)    



756 720765 URLA Zeytinalanı 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) 

757 721283 URLA Zeytinalanı 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)    
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