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Kurum Adı Norm İhtiyaç Açıklamalar

Enez  Müdür 716799 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)

Enez  Müdür 751502 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)

Enez  Müdür 722492 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)               

Havsa   Müdür 764687 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)               

Havsa   Müdür 973048 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)

Havsa   Müdür 964240 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)

Havsa   Müdür 716933 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)

İpsala   Müdür 716575 Aliço Pehlivan 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)

İpsala   Müdür 722666 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)

İpsala   Müdür 716461 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)

YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ (NİHAİ OLMAYAN LİSTE)
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İpsala   Müdür 716542 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)

İpsala   Müdür 722631 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)

İpsala   Müdür 722591 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)

İpsala   Müdür 749124 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)

İpsala   Müdür 722554 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)

İpsala   Müdür 722647 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)

İpsala   Müdür 722674 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)

İpsala   Müdür 716582 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)

İpsala   Müdür 716777 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)

Keşan   Müdür 143820 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)
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Keşan   Müdür 733858 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)

Keşan   Müdür 717357 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)

Keşan   Müdür 972173 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)

Keşan   Müdür 734099 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)

Keşan   Müdür 760559 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)

Lalapaşa  Müdür 738168 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)

Meriç   Müdür 144048 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)

Meriç   Müdür 764686 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)

Meriç   Müdür 762813 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)

Meriç   Müdür 750154 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)
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Meriç   Müdür 750536 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)

Süloğlu   Müdür 758898 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)

Süloğlu   Müdür 716843 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)

Uzunköprü   Müdür 959292 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)

Uzunköprü   Müdür 734079 Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz 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)

Uzunköprü   Müdür 879431 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)

Uzunköprü   Müdür 717942 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)

Uzunköprü   Müdür 718070 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)

Uzunköprü   Müdür 734085 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)

Uzunköprü   Müdür 144252 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)
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Uzunköprü   Müdür 749361 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)

İpsala   
Müdür 

Başyardımcısı
749202 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)

İpsala   
Müdür 

Başyardımcısı
965224 İpsala 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)

Merkez
Müdür 

Yardımcısı
768062 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)

Merkez
Müdür 

Yardımcısı
708856 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)

Merkez
Müdür 

Yardımcısı
762169 Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip 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)                                                                                                 

*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
717125 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)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
734093 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)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
887605 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)
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İlçe
Yönetim 

Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm İhtiyaç Açıklamalar

YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ (NİHAİ OLMAYAN LİSTE)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
734092 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)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
717357 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)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
734091 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)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
976481 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)

Keşan
Müdür 

Yardımcısı
734087 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)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
722683 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)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
716795 Büyük Evren 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)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
722521 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)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
716799 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)
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İlçe
Yönetim 

Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm İhtiyaç Açıklamalar

YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ (NİHAİ OLMAYAN LİSTE)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
143295 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)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
976749 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)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
764113 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)

Enez  
Müdür 

Yardımcısı
722492 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)

Havsa   
Müdür 

Yardımcısı
764687 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)

Havsa   
Müdür 

Yardımcısı
971726 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 32/4)

Havsa   
Müdür 

Yardımcısı
964240 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)

Havsa   
Müdür 

Yardımcısı
734109 Şehit Engin Şahin 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)    

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
966045 Cumhuriyet 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)
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İlçe
Yönetim 

Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm İhtiyaç Açıklamalar

YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ (NİHAİ OLMAYAN LİSTE)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
722581 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)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
716542 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)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
749202 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)                                                                                              

*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni aday önceliği (Yönetmelik 32/4)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
965224 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)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
722591 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)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
722554 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)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
722674 İpsala 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)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
853478 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)

İpsala   
Müdür 

Yardımcısı
722647 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)
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İlçe
Yönetim 

Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm İhtiyaç Açıklamalar

YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ (NİHAİ OLMAYAN LİSTE)

Meriç   
Müdür 

Yardımcısı
722650 Kavaklı 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)

Meriç   
Müdür 

Yardımcısı
976706 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)

Meriç   
Müdür 

Yardımcısı
764686 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)

Meriç   
Müdür 

Yardımcısı
737572 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)

Meriç   
Müdür 

Yardımcısı
762813 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)

Meriç   
Müdür 

Yardımcısı
320022 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)                                                                                                  

Meriç   
Müdür 

Yardımcısı
722544 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)

Süloğlu   
Müdür 

Yardımcısı
716837 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)

Süloğlu   
Müdür 

Yardımcısı
749859 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)
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İlçe
Yönetim 

Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm İhtiyaç Açıklamalar

YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ (NİHAİ OLMAYAN LİSTE)

Süloğlu   
Müdür 

Yardımcısı
716843 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
717717 Ergene 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
717788 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
879431 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
734086 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
717942 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
734077 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
718070 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)
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İlçe
Yönetim 

Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm İhtiyaç Açıklamalar

YÖNETİCİLİĞİ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI LİSTESİ (NİHAİ OLMAYAN LİSTE)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
718356 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
750969 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 32/4)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
281022 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
737628 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
718722 Şinasi 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
972834 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)

Uzunköprü   
Müdür 

Yardımcısı
144252 Uzunköprü 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)                                                                                                 
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