
Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

1 Akdeniz Müdür 758810
Ahi Evran İmam Hatip 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

2 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713664 Ahmet Şimşek Ortaokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz Müdür 974325 Akdeniz Anaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713293

Akdeniz İmam Hatip 

Ortaokulu
2 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 Ahlâk Bilgisi öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

5 Akdeniz
Müdür 

Başyardımcısı
752459

AKİB Zafer Çağlayan 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
752459

AKİB Zafer Çağlayan 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

6 3 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-d)                                                                                                                 

7 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
750856 Atatürk Anadolu Lisesi 3 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)                                                                                                        

*Kadın adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)
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8 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713356 Bağcılar İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

9 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
749464 Cennet Ana Anaokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

10 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713614 Civanyaylağı İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

11 Akdeniz Müdür 713606 Çay Mahallesi Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz Müdür 713602 Dikilitaş Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713602 Dikilitaş Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
709968 Ersoy Ortaokulu 4 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)                                                                                                                                                                                          

15 Akdeniz Müdür 713631 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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16 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713631 Ertuğrul Gazi Ortaokulu 4 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)

17 Akdeniz Müdür 768996
Fatma-Hulusi Öztürk 

Anaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

18 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
768996

Fatma-Hulusi Öztürk 

Anaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

19 Akdeniz Müdür 973772 Gazi Anadolu Lisesi 1 0 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
973772 Gazi Anadolu Lisesi 3 0 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-d)                                                                                                                  

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                                                            

21 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713552 Gökkuşağı Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
738054 Hatice Uluğ İlkokulu 4 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)                                                                                                 

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)

23 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713342

Huzurkent Atatürk 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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24 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
767957

Huzurkent Danyal Uysal 

Anadolu Lisesi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz Müdür 709867 İleri Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
709867 İleri Ortaokulu 3 0 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-d)                                                                                                                  

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                                                            

27 Akdeniz Müdür 766035 İsa Öner Anadolu Lisesi 1 0 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz Müdür 721077 İstiklal İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
721077 İstiklal İlkokulu 2 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
709993 Kıbrıs İlkokulu 2 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
760238

Mersin Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)
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32 Akdeniz
Müdür 

Başyardımcısı
967521

Mersin Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
967521

Mersin Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
6 5 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713617

Mersin Üç Ocak 

Ortaokulu
2 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 Akdeniz Müdür 751730
Mine Günaştı Anadolu 

İmam Hatip Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 6/2-b)                                  

36 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
709936 Saadettin Bey İlkokulu 2 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 Akdeniz Müdür 749368
Sabiha Çiftçi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a ve Yönetmelik 32/5) 

38 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
710026 Sakarya İlkokulu 3 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)                                                                                                 

*Kadın adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)

39 Akdeniz Müdür 710145 Suphi Öner İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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40 Akdeniz Müdür 967564
Tevfik Sırrı Gür 

Anaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
710314 Turgut Özal Ortaokulu 3 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)

42 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713623

Ulubatlı Hasan 

Ortaokulu
2 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 Akdeniz
Müdür 

Yardımcısı
713396

Yenitaşkent Yusuf Bayık 

İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

44 Akdeniz Müdür 713626 Zeki Sabah İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Anamur Müdür 766166
Anamur Bilim ve Sanat 

Merkezi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                   

*Bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak. (Yönetmelik 6/2-c)

46 Anamur Müdür 750857
Anamur Cumhuriyet 

Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Anamur Müdür 700801 Güngören Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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Kurum 
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48 Anamur
Müdür 

Başyardımcısı
748386

Zehra Marulyalı Yatılı 

Bölge Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
963203

Abdulkadir Perşembe 

Vakfı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

2 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 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
156888

Anamur Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
3 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) 

51 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
700564 Anıtlı Alanoba Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
974986

Cengiz Topel İmam 

Hatip Ortaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Ahlâk Bilgisi öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

53 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
156864

Gazi Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi
4 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)                                                                                                                                   

*Atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                                                              

54 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
700797 Köprübaşı Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
214052 Mesleki Eğitim Merkezi 4 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) 
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56 Anamur 
Müdür 

Yardımcısı
340376

Valide Sultan Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
5 3 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)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                                                                 

57 Aydıncık Müdür 974731 Aydıncık Anadolu Lisesi 1 0 1
*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)  

58 Aydıncık
Müdür 

Başyardımcısı
974731 Aydıncık Anadolu Lisesi 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Aydıncık Müdür 752099

Aydıncık Aynalıgöl 

Anaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

60 Aydıncık
Müdür 

Yardımcısı
354257

Aydıncık Çok Programlı 

Anadolu Lisesi
2 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

61 Aydıncık Müdür 749483
Aydıncık İmam Hatip 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Aydıncık
Müdür 

Yardımcısı
700281 Aydıncık Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Bozyazı Müdür 751442

 Bozyazı 15 Temmuz 

Millî İrade Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)
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64 Bozyazı
Müdür 

Yardımcısı
751442

 Bozyazı 15 Temmuz 

Millî İrade Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

2 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)

65 Bozyazı Müdür 743634 Beyreli İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

66 Bozyazı
Müdür 

Yardımcısı
323504 Bozyazı Anadolu Lisesi 2 0 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)

67 Bozyazı
Müdür 

Yardımcısı
751337

Bozyazı Durmuş Tufan 

Anadolu İmam Hatip 

Lisesi

3 1 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)                                                                                                       

*Adaylardan en az biri İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                                    

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                                

68 Bozyazı Müdür 971705
Bozyazı İlk Adım 

Anaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Bozyazı
Müdür 

Yardımcısı
763592

Bozyazı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
2 0 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)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

70 Bozyazı Müdür 853265 Çopurlu İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

71 Bozyazı
Müdür 

Yardımcısı
853265 Çopurlu İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

72 Bozyazı Müdür 708700 Gazi Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

73 Bozyazı
Müdür 

Yardımcısı
708531 Kökobası İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

74 Bozyazı Müdür 708702 Tekeli Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

75 Bozyazı
Müdür 

Yardımcısı
713680 Tekmen Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Çamlıyayla Müdür 724153 Atatürk Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

77 Çamlıyayla
Müdür 

Yardımcısı
724153 Atatürk Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

78 Çamlıyayla
Müdür 

Yardımcısı
270086

Çamlıyayla Halk Eğitimi 

Merkezi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Çamlıyayla Müdür 760738
Çamlıyayla İmam Hatip 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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80 Çamlıyayla
Müdür 

Yardımcısı
760738

Çamlıyayla İmam Hatip 

Ortaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Ahlâk Bilgisi öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

81 Çamlıyayla Müdür 747943

Darıpınarı Şehit Oğuzhan 

Sezer Yatılı Bölge 

Ortaokulu

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

82 Çamlıyayla
Müdür 

Başyardımcısı
747943

Darıpınarı Şehit Oğuzhan 

Sezer Yatılı Bölge 

Ortaokulu

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

83 Çamlıyayla
Müdür 

Yardımcısı
747943

Darıpınarı Şehit Oğuzhan 

Sezer Yatılı Bölge 

Ortaokulu

2 0 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)                                                                                                   

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/5)                                             

84 Çamlıyayla Müdür 751629
Kasım Ekenler Çok 

Programlı Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)

85 Çamlıyayla
Müdür 

Yardımcısı
751629

Kasım Ekenler Çok 

Programlı Anadolu Lisesi
2 0 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)                                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

86 Çamlıyayla Müdür 724201
Sebil Şehit Mustafa Oğuz 

Ortaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Çamlıyayla
Müdür 

Yardımcısı
724198

Şehit Murat Erdi Eker 

İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

88 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
708188 Alata Ortaokulu 2 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 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
708044

Arpaçbahşiş Atatürk 

İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

90 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
708041

Arpaçbahşiş Atatürk 

Ortaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
974043

Arpaçbahşiş Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
5 4 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
708010 Ayaş İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

93 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
751626

Çeşmeli Çok Programlı 

Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

94 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
707966 Çiftepınar Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
974215 Elif Bulut Anaokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

96 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
762986

Erdemli Mesleki Eğitim 

Merkezi
5 4 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
765673

Erdemli Özel Eğitim 

Uygulama Okulu III. 

Kademe

2 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-c)

98 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
967053

Erdemli Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                          

*Rehberlik Öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

99 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
705317 Güzeloluk İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

100 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
708162 Kargıcak Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

101 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
708087

Kargıpınarı Çıkacak 

İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

102 Erdemli Müdür 745527
Kocahasanlı Merkez 

İlkokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

103 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
708004

Memduh Yılmaz 

Türkoğlu İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

104 Erdemli Müdür 705280
Pınarbaşı Şehit Polis 

Bayram Göde İlkokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

105 Erdemli Müdür 705290 Sorgun Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
705287

Şehit Ali İhsan Öger 

İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

107 Erdemli Müdür 705285
Şehit Ali İhsan Öger 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Erdemli
Müdür 

Yardımcısı
766473

Şehit Mehmet Kalle 

Ortaokulu
2 0 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)

109 Erdemli Müdür 708134 Turgut Özal İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

110 Gülnar Müdür 703235
Alanboğaz Şehit Hüseyin 

Bulut İlkokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

111 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703235

Alanboğaz Şehit Hüseyin 

Bulut İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

112 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703234

Alanboğaz Şehit Hüseyin 

Bulut Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar Müdür 722116 Atatürk İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703258 Atatürk Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

115 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
722146 Büyükeceli İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

116 Gülnar Müdür 745692 Büyükeceli Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar Müdür 752942 Cumhuriyet İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar
Müdür 

Başyardımcısı
748213

Cumhuriyet Yatılı Bölge 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

119 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
748213

Cumhuriyet Yatılı Bölge 

Ortaokulu
2 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)                                                                                                 

*Kadın adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/5) 



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

120 Gülnar Müdür 703237 Gezende Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703237 Gezende Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

122 Gülnar Müdür 962140 Gülnar Anadolu Lisesi 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

123 Gülnar
Müdür 

Başyardımcısı
962140 Gülnar Anadolu Lisesi 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

124 Gülnar
Müdür 

Başyardımcısı
751625

Gülnar Hatun Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
751625

Gülnar Hatun Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
4 1 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-d)  

126 Gülnar Müdür 965577
Gülnar Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)

127 Gülnar
Müdür 

Başyardımcısı
965577

Gülnar Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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128 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
965577

Gülnar Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
5 0 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-d)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                       

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                             

129 Gülnar Müdür 766531

Gülnar Özel Eğitim 

Uygulama Okulu III. 

Kademe

1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-c)

130 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
766531

Gülnar Özel Eğitim 

Uygulama Okulu III. 

Kademe

1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

131 Gülnar Müdür 703229
Gülnar Şehit Cihangir 

Can Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703229

Gülnar Şehit Cihangir 

Can Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar Müdür 703219 İshaklar Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

134 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703219 İshaklar Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703223

Kayrak Şehit Uğur 

Katran Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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136 Gülnar Müdür 722142 Kuskan İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

137 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
722142 Kuskan İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

138 Gülnar Müdür 703336 Ulupınar Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

139 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703336 Ulupınar Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

140 Gülnar Müdür 385680
Zeyne Çok Programlı 

Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)

141 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
385680

Zeyne Çok Programlı 

Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

142 Gülnar Müdür 703216 Zeyne Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

143 Gülnar
Müdür 

Yardımcısı
703216 Zeyne Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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144 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
767380 100. Yıl Anadolu Lisesi 2 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)

145 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
967726

Fatma Aliye Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
6 3 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-d)  

146 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
707941 Fındıkpınarı Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

147 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
707928 Kocayer Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

148 Mezitli
Müdür 

Başyardımcısı
759714

Mersin Naim 

Süleymanoğlu Spor 

Lisesi

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

149 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
759715

Mersin Nevit Kodallı 

Güzel Sanatlar Lisesi
2 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)

150 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
968656

Mezitli Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
6 4 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)  

151 Mezitli Müdür 769107
Mezitli Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                          

*Rehberlik Öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-c)
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152 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
769107

Mezitli Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                          

*Rehberlik Öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

153 Mezitli Müdür 707856 Tepeköy İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

154 Mezitli
Müdür 

Yardımcısı
707852 Tepeköy Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

155 Mut Müdür 707774 75. Yıl Diştaş İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

156 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707774 75. Yıl Diştaş İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

157 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707770 75. Yıl Diştaş Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

158 Mut
Müdür 

Yardımcısı
747165

Ak Ali Küçük Özel 

Eğitim Uygulama Okulu 

I. Kademe

2 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)  

159 Mut Müdür 707074
Aşağı Köselerli 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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160 Mut Müdür 707747 Dere Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

161 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707747 Dere Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

162 Mut Müdür 707744 Ere Dağpazarı İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

163 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707744 Ere Dağpazarı İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

164 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707069 Ere Dağpazarı Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

165 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707742 Evren İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)  

166 Mut Müdür 707736 Evren Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

167 Mut Müdür 707731 Göksu Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

168 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707731 Göksu Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

169 Mut Müdür 768866
Hatice Ata Tekin Kızılay 

Anaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

170 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707701

Işıklar Şehit Bilal Konya 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

171 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707810 Kazım Yaprak Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

172 Mut
Müdür 

Yardımcısı
748214

Mareşal Fevzi Çakmak 

Yatılı Bölge Ortaokulu
2 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)                                                                                                   

*Kadın adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/5)                                             

173 Mut Müdür 707812
Mehmet Akif Ersoy 

İlkokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

174 Mut
Müdür 

Yardımcısı
290534 Mesleki Eğitim Merkezi 3 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)                                                                                               

*Kadın adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                             

175 Mut Müdür 751809
Mut Farabi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

176 Mut Müdür 707820
Mut Karacaoğlan 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

177 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707820

Mut Karacaoğlan 

Ortaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                                             

178 Mut Müdür 157367
Mut Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)

179 Mut
Müdür 

Yardımcısı
157367

Mut Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi
4 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                             

180 Mut
Müdür 

Başyardımcısı
341321

Mut Özdemirler Çok 

Programlı Anadolu Lisesi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

181 Mut
Müdür 

Yardımcısı
341321

Mut Özdemirler Çok 

Programlı Anadolu Lisesi
4 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)                                                                                                               

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)

182 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707790

Mut Şehit Sedat 

Damburacı Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

183 Mut Müdür 707690 Sakız İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)



Sıra 
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184 Mut
Müdür 

Yardımcısı
750860

Şehit Emin Çelik 

Anadolu Lisesi
3 1 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)                                                                                                   

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                             

185 Mut Müdür 707558 Turhan Akay İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

186 Mut Müdür 707539 Yalnızcabağ Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

187 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707539 Yalnızcabağ Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

188 Mut
Müdür 

Yardımcısı
707090 Zekeriya Çetin İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

189 Silifke Müdür 727617
Arkum Ahmet Ünver 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

190 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727617

Arkum Ahmet Ünver 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

191 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
324989

Atayurt Gazi Çok 

Programlı Anadolu Lisesi
3 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)                                                                                                               

*Kadın adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)
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192 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
715599 Hasan Paker İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

193 Silifke Müdür 727571 İmamlı Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

194 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727606

Kapızlı Rasim Bozbey 

İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

195 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727570 Karadedeli İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

196 Silifke Müdür 727560 Kargıcak İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

197 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727560 Kargıcak İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

198 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727538 Kırobası Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

199 Silifke Müdür 727507 Sarıaydın İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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200 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727507 Sarıaydın İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

201 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727504 Sarıaydın Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

202 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
746843

Silifke Mesleki Eğitim 

Merkezi
4 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)                                                                                                          

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                             

203 Silifke
Müdür 

Başyardımcısı
157509

Silifke Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

204 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
157509

Silifke Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
6 5 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

205 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
751624

Silifke Yeşilovacık Çok 

Programlı Anadolu Lisesi
2 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)    

206 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
970501 Taşucu Anadolu Lisesi 2 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)

207 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
727489 Taşucu Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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208 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
751495

Taşucu Prof. Dr. Durmuş 

Tezcan Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi

4 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)                                                                                                                                       

209 Silifke
Müdür 

Yardımcısı
715812 TOKİ Ortaokulu 2 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)

210 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
766134

15 Temmuz Özel Eğitim 

Uygulama Okulu I. 

Kademe

1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

211 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727634 Abdullah Dirlik İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

212 Tarsus Müdür 765760 Adalet Anaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

213 Tarsus Müdür 157786
Adile Onbaşı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a ve Yönetmelik 32/5) 

214 Tarsus
Müdür 

Başyardımcısı
157786

Adile Onbaşı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

215 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
157786

Adile Onbaşı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
6 5 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)  



Sıra 
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İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

216 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727629 Ali Efendioğlu Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

217 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
964198

Ayhan Bozpınar Anadolu 

Lisesi
2 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)

218 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
971658 Barbaros Anaokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

219 Tarsus Müdür 727445 Cinköy Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

220 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
767195

Cumhuriyet Anadolu 

Lisesi
2 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)

221 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727409

Çamalan Şehit Burhan 

Yıldırım İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

222 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727408

Çamalan Şehit Burhan 

Yıldırım Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

223 Tarsus Müdür 727407
Damlama Şehit Mehmet 

Akif Sönmez İlkokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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224 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727407

Damlama Şehit Mehmet 

Akif Sönmez İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

225 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
767065

Eczacı Sabri Aydın 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

226 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727687 Emine Boro Ortaokulu 2 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)

227 Tarsus Müdür 727685 Fahrettinpaşa İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

228 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727654 Fahrettinpaşa Ortaokulu 2 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)

229 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727434 Günyurdu İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

230 Tarsus Müdür 752247
Hadiye Kuradacı Bilim 

ve Sanat Merkezi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                   

*Bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak. (Yönetmelik 6/2-c)

231 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
723188

Hasan Ali Yücel 

Ortaokulu
2 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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232 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
157798

Kasım Ekenler Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi
3 1 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)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                       

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                             

233 Tarsus Müdür 727422 Kulak İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

234 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727644 Kurtuluş Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

235 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727465

Mehmet Akif Ersoy 

İlkokulu
2 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)                                                                                                   

236 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727643

Mehmet Ramiz Asutay 

İlkokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

237 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
974328

Mersin Eczacı Odası 

Ecz.Umut Özkul 

Anaokulu

1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

238 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
972950

Mersin Tarsus Zühtü 

Günaştı Anadolu Lisesi
2 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)

239 Tarsus
Müdür 

Başyardımcısı
231975 Mesleki Eğitim Merkezi 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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240 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
231975 Mesleki Eğitim Merkezi 6 4 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) 

241 Tarsus Müdür 727419 Ömer Cırık Ortaokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

242 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727419 Ömer Cırık Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

243 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
764985

Ömer-Ümmügülsüm 

Cirık Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

4 1 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-d)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                                                                

244 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727461

Saime Özçürümez 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

245 Tarsus Müdür 767932
Samiye-Naim Eğitim 

Vakfı Anaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

246 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
750863

Şehit Cengiz Topel 

Anadolu Lisesi
2 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)

247 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727416 Şehit İsrafil Işık İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 
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248 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
762341

Şehit Niyazi Ergüven 

Anadolu Lisesi
3 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) 

249 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727402

Şehit Sinan Köse 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

250 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
766689

Şehit Uğur İnal 

Ortaokulu
1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

251 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
883015 Tarsus Anaokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

252 Tarsus
Müdür 

Başyardımcısı
888690

Tarsus Borsa İstanbul 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

253 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
888690

Tarsus Borsa İstanbul 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

6 3 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-d)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

254 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
973771

Tarsus Fatih Anadolu 

Lisesi
3 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)                                                                                                        

*Kadın adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)

255 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
357095

Tarsus Gülek İbrahim 

Günay Çok Programlı 

Anadolu Lisesi

2 0 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)                                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)
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256 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
157774

Tarsus Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
6 3 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-d) 

257 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
810036

Tarsus Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                          

*Rehberlik Öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

258 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727401 Tekeliören İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

259 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
325062

Yenice Şehit Hüseyin 

Aytürk Çok Programlı 

Anadolu Lisesi

3 1 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)

260 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727379 Yeşiltepe Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

261 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
727373 Zekeriya Çayan İlkokulu 1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

262 Tarsus
Müdür 

Yardımcısı
747268

Zübeyde Hanım Özel 

Eğitim Uygulama Okulu 

II. Kademe

2 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

263 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
967916 19 Mayıs Anadolu Lisesi 3 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)                                                                                                        

*Kadın adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)
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264 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713265 700. Yıl Ortaokulu 2 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)                                                                                                                             

265 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713501

Alsancak Lions 

Ortaokulu
2 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)

266 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713438 Arslanköy Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

267 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
751621

Arslanköy Yahya Aydın 

Çok Programlı Anadolu 

Lisesi

2 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

268 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713448 Atatürk İlkokulu 3 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)                                                                                                 

*Kadın adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/6)

269 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
709277

Candan Merzeci 

Ortaokulu
3 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)

270 Toroslar Müdür 745824

Cemile Hamdi Ongun 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)

271 Toroslar
Müdür 

Başyardımcısı
745824

Cemile Hamdi Ongun 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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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272 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
745824

Cemile Hamdi Ongun 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

6 3 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-d)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

273 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
722817 Çavuşlu İlkokulu 2 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)  

274 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
738226

Güneykent Şehit Nevzat 

Mercan İlkokulu
2 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)

275 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
971701

Hafsa Sultan Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
6 5 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

276 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
750864

Hasan Akel Anadolu 

Lisesi
2 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)

277 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
748825

Hoca Ahmet Yesevi Kız 

Anadolu İmam Hatip 

Lisesi

2 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)                                                                                                        

*İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri  öğretmeni adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

278 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713384 İnönü Ortaokulu 2 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)

279 Toroslar Müdür 969772

Kadri Şaman MTSO 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 6/2-a)
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280 Toroslar
Müdür 

Başyardımcısı
969772

Kadri Şaman MTSO 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

281 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
969772

Kadri Şaman MTSO 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

6 3 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-d)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                                                         

282 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
767391 Korukent Anadolu Lisesi 2 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)

283 Toroslar Müdür 710148
Mehmet Akif Ersoy 

Ortaokulu
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                                             

284 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713286

Mersin Ziraat Odası 

Ortaokulu
2 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)

285 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
765122

Necip Fazıl Anadolu 

İmam Hatip Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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 adaylar öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

286 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
969343

Nihal Erdem Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi
5 2 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-d)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)                                                                        

287 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713393 Selçuklar İlkokulu 3 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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288 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713308

Şehit İbrahim Gır 

Ortaokulu
3 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)

289 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
967577

Toroslar Mevlana 

Anaokulu
2 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)                                                                                                          

290 Toroslar
Müdür 

Başyardımcısı
761472

Toroslar Mimar Sinan 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

291 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
761472

Toroslar Mimar Sinan 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi

6 4 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)                                                                                               

*Adaylardan en az biri atölye, laboratuvar veya meslek dersleri  öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4)

292 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
722885 Üstay İlkokulu 2 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)  

293 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
713304

Vali Sabahattin 

Çakmakoğlu Ortaokulu
3 1 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)                                                                                                                  

*Adaylardan en az biri kadın aday öncelik olacak (Yönetmelik 32/6)                                                                            

294 Toroslar
Müdür 

Yardımcısı
722896 Yusuf Bayık İlkokulu 3 1 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)                                                                                                   

*Adaylardan en az sınıf öğretmeni öncelik olacak (Yönetmelik 32/4) 

295 Yenişehir
Müdür 

Yardımcısı
727360 Değirmençay Ortaokulu 1 0 1

Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)



Sıra 

No
İlçesi Kademesi

Kurum 

Kodu
Kurum Adı Norm Mevcut İhtiyaç AÇIKLAMA

296 Yenişehir Müdür 749347 Gökçebelen İlkokulu 1 0 1
Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)

297 Yenişehir
Müdür 

Yardımcısı
967951

Hacı Sabancı Anadolu 

Lisesi
2 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)                                                                                                                             

298 Yenişehir
Müdür 

Yardımcısı
748059

Hüseyin Polat Özel 

Eğitim Uygulama Okulu 

III. Kademe

2 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 adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

299 Yenişehir Müdür 968064
Yenişehir Mersin 

Anadolu Lisesi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                                             

300 Yenişehir
Müdür 

Yardımcısı
752679

Yenişehir Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi
1 0 1

*Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından 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)                                                                                                          

*Rehberlik Öğretmeni adaylar öncelikli olacak (Yönetmelik 32/4)

* MÜNHAL NORM LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2022 TARİHİNE KADAR GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR.


