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1 Merkez Müdür
Edirne II. Bayezid Özel Eğitim 
Uygulama Okulu III. Kademe

1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Özel Eğitim öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6-2/c)

2 Merkez Müdür
Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım 
Ortaokulu

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

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

4 Enez Müdür Büyükevren Aziz Yörük İlkokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

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

6 Enez Müdür Enez Çok Programlı Anadolu Lisesi 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6/2-a)

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

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

9 Havsa Müdür Havsa İmam Hatip Ortaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

10 Havsa Müdür
Havsa Vilayetler Hizmet Birliği 
Anaokulu

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

11 Havsa Müdür Şahika Erkurt Anadolu Lisesi 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

12 Havsa Müdür Şehit Engin Şahin İlkokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

13 İpsala Müdür Aliço Pehlivan Ortaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

14 İpsala Müdür
Esetçe Suzan Demirci Çağdaş 
Yaşam İlkokulu

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

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

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

17 İpsala Müdür İpsala Atatürk Ortaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
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18 İpsala Müdür İpsala İmam Hatip Ortaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

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

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

21 İpsala Müdür Şehit Er Emrah Karataban İlkokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

22 İpsala Müdür Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

23 İpsala Müdür
Yeni karpuzlu Mustafa Gergin 
Ortaokulu

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

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

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

26 Keşan Müdür
Keşan İlhami Ertem Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6/2-a)

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

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

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

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

31 Keşan Müdür
Süleyman Paşa İmam Hatip 
Ortaokulu

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

32 Keşan Müdür Şehit Er Akın Buluş İlkokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

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

34 Lalapaşa Müdür
Lalapaşa Çok Programlı Anadolu 
Lisesi

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

35 Meriç Müdür
Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş 
İlkokulu

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

36 Meriç Müdür Küplü İmam Hatip Ortaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)



37 Meriç Müdür
Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu 
Lisesi

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

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

39 Meriç Müdür Şehit Osman Çakıl Anaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

40 Meriç Müdür
Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz 
Ortaokulu

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

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

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

43 Uzunköprü Müdür 80.Yıl Anaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

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

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

46 Uzunköprü Müdür Gökçen Seven Kızılay Anaokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

47 Uzunköprü Müdür
Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus 
Şenuz İlkokulu

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

48 Uzunköprü Müdür İkinci Murat İlkokulu 1 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

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

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

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

52 Uzunköprü Müdür
Uzunköprü Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi

1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6/2-a)

53 Uzunköprü Müdür
Uzunköprü Özel Eğitim Uygulama 
Okulu I.Kademe

1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Özel Eğitim öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6-2/c)

54 Merkez
Müdür 
Başyardımcısı

Edirne Selimiye İmam Hatip 
Ortaokulu

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

55 İpsala
Müdür 
Başyardımcısı

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



56 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

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

57 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

Edirne Adalet Mesleki Eğitim 
Merkezi

2 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-d)                  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6/2-a)

58 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

5 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-d)                  

59 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

Edirne Selimiye İmam Hatip 
Ortaokulu

3 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aday Önceliği (Yönetmelik 32/4)
*Kadın Aday Yönetici Önceliği (Yönetmelik 32/6)

60 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

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

61 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

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

62 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

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

63 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

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

64 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

Nilüfer Hatun Anaokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
 *Okul Öncesi öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

65 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel 
Eğitim Uygulama Okulu III. 
Kademe

2 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-d)
*Özel eğitim öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

66 Merkez
Müdür 
Yardımcısı

Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi

2 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-d)
*Kadın aday önceliği (Yönetmelik 32/5)

67 Enez
Müdür 
Yardımcısı

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

68 Enez
Müdür 
Yardımcısı

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

69 Enez
Müdür 
Yardımcısı

Büyükevren Aziz Yörük İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

70 Enez
Müdür 
Yardımcısı

Cumhuriyet İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

71 Enez
Müdür 
Yardımcısı

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

72 Enez
Müdür 
Yardımcısı

Hasköy İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
 *Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

73 Enez
Müdür 
Yardımcısı

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

74 Enez
Müdür 
Yardımcısı

İmam Hatip Ortaokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aday Önceliği (Yönetmelik 32/4)



75 Enez
Müdür 
Yardımcısı

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

76 Havsa
Müdür 
Yardımcısı

Havsa İmam Hatip Ortaokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aday Önceliği (Yönetmelik 32/4)

77 Havsa
Müdür 
Yardımcısı

Havsa Şehit Öğretmen Mehmet 
Birol Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi

2 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6/2-a)

78 Havsa
Müdür 
Yardımcısı

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

79 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

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

80 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

Esetçe Suzan Demirci Çağdaş 
Yaşam Ortaokulu

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

81 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

Hacıköy İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d) 
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

82 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

İpsala Anadolu İmam Hatip Lisesi 2 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-d)
*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aday Önceliği (Yönetmelik 32/4)

83 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

İpsala Anadolu Lisesi 2 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

84 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

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

85 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

İpsala Halk Eğitimi Merkezi 2 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

86 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

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

87 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

Kurtuluş İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
 *Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

88 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

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

89 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

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

90 İpsala
Müdür 
Yardımcısı

Şehit Er Mustafa Aydın Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

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

91 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Ahmet Yenice Ortaokulu 2 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

92 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

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

93 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Beyendik İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)



94 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

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

95 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

96 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Keşan Halk Eğitimi Merkezi 2 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

97 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Keşan İlhami Ertem Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

3 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Kadın Aday Yönetici Önceliği (Yönetmelik 32/6)

98 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Keşan Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi

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

99 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

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

100 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Orhaniye İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

101 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

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

102 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Paşayiğit İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

103 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

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

104 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

Türkmen İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
 *Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

105 Keşan
Müdür 
Yardımcısı

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

106 Lalapaşa
Müdür 
Yardımcısı

Lalapaşa Çok Programlı Anadolu 
Lisesi

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

107 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

KAVAKLI HÜRMÜZ VE 
İBRAHIM ATAŞ ORTAOKULU

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

108 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş 
İlkokulu

1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

109 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Küplü Gazi İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

110 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Küplü İmam Hatip Ortaokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)
*Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aday Önceliği (Yönetmelik 32/4)

111 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk 
Ortaokulu

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

112 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu 
Lisesi

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



113 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Meriç Çok Programlı Anadolu 
Lisesi

2 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-d)

114 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Merkez Büyükdoğanca İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

115 Meriç
Müdür 
Yardımcısı

Subaşı Şehit Mehmet Aydın 
Ortaokulu

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

116 Süloğlu
Müdür 
Yardımcısı

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

117 Süloğlu
Müdür 
Yardımcısı

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

118 Süloğlu
Müdür 
Yardımcısı

Süloğlu İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

119 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

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

120 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Demokrasi İlkokulu 2 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)

121 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Elmalı İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

122 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus 
Şenuz İlkokulu

1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

123 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

İkinci Murat İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

124 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

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

125 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Karapınar İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

126 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

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

127 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Kurtbey İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

128 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Menderes İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

129 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

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

130 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Mesleki Eğitim Merkezi 2 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-d)                  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6/2-a)

131 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi 2 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-d)



132 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Öğretmenevi ve Akşam Sanat 
Okulu

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

133 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Safvet Buzcu İlkokulu 1 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  
*Sınıf Öğretmeni öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

134 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

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

135 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

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

136 Uzunköprü
Müdür 
Yardımcısı

Uzunköprü M. Arif Dilmen Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi

2 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-d)                  
*Atölye ve laboratuvar öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 6/2-a)
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*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak 
atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim 
kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak. (Yönetmelik 5/1-d)                  


