
L BiLGE SAYILIR MUHASEBE VE FNANSMAN ÖĞR SINIF ÖĞRETMENLİĞi ATATÜRK iLKOKULU

2 DtrNDARCAN TARiH öĞngrvıpNı-iĞi sıNır, öĞnprııa gNı-iĞ i AKINCILAR iı-roruı-u

sıNıp öĞnprıı,ıpNıiĞi3 MUHAMED ŞAN coĞRapyı öĞn-prııapı.niĞi BuRç iı,«oruı-u

sıNır öĞngrııapı.niĞi BALoVA ir«o«ulu9 ciııaN »pNiz cöRspı- SANATLAR öĞnprıııpNı-iĞi

s rN ıp öĞnnrııı pı.u- iĞ i sıNır öĞngrıapNı-iĞi BOYAKLI iLKOKULU5 OSMAN ORUÇ

nİı-eN DENK işı.nrvE sıNıp öĞnprvENı-iĞi oBĞinvBı.ıı-i rxo«uıuE

Z y|LMAZ süpn ADAL ET öĞ n-pr ıı,ıgıvr iĞ i sıNır öĞnnrıııENıiĞi nirıı,ıBN iı-ro«uıu

g noıgiN NERSE SosyAL sirc iI-Bn öĞnprvgı.rı-iĞi s ıNır öĞ ngrıı,ıpNı-iĞ i MEHMET AyAyDIN iı.ro«uı.u

9 MEHMET MAT Rps iıı,ı öĞnnrıı,ı pNı-iĞ i sıNıp öĞnprııpı.niĞi MAREV isRAIüiI\4 r,ioaNoĞıu iı.roruı-u

10 rıüsByiN ışıKKIRIK işı-nrvn sıNıp öĞnBrııaBNı-iĞi Kuşçu iı-rorulu

ll oiraN ızrıĞ ırEıaşinrı.ir sıNıp öĞnBrıııpxı.iĞi KAyALAR iıroı<uı-u

t2 DEVRAN npııaİR KAMU yöNprivıi sıNır öĞngrıı,ıpNı-iĞi riniNçı.i iLKoKuLu

s ıNır, öĞngrııaBNı- iĞ i sını irro«uru13 MUSTAFA SÜPn s u ünüı.ıı.Bni ııaüH eı.D isı.iĞi

MuHAsEBE piNaNs öĞngrvBı.niĞi sıNır,öĞnBrıaBNı.iĞi şnvunenir İLKoKULU14 FERAT AÇLAN

15 HAYAT AKSOY sıNır öĞnBrııaBNı-iĞi UZUNOVA vnHı,ınrçİK İLKOKULU

15 rıüsgyiN neıı,ıiRrı-
I

raniu öĞngrıapNı-iĞi sıNır öĞngrıııgNıiĞi
,

TAvşANLI iı.«oruı.u lrü

DERİK irçn ıvıirri tĞiriıvı ıııününıüĞü
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L7 BARIŞ EKEN İşı.nrıı,ın sıNır,öĞngrvıpNı-iĞi vUKARI MENTEş iı-roruı-u

18 ABDURRAHİııa uyse« SosyAL siı.ciı.nn öĞnrrvBırı.iĞi srNır öĞnprvgı.niĞi yUKARI MEZRA iı.«o«uı.u

19 SEYHAN ŞAN çocuK ceı.işiıııi o«uı.öNc gs i öĞngrımıtiĞ i »Bıı,ıİnıİ İrroruı.u

20 niı.aN KuRT çocuKcrı.işivi oruı-öNc ps i öĞngrıııENLiĞ i DUMANLI iıroxuı.u

KiBARiyEniNB«ri ÇOCUK GELİŞİMİ oruı.öNcpsi öĞnBrNENLiĞi yAzlc|Kir«o«uı-u

22 soNcüı. BrrinBN ÇOCUKGELİŞİMİ oruı-öNc gs i öĞngrvpı.niĞ i rBppsaĞ irrorulu

23 NnviN nşiN çoCUK cpıişiıı,ıi oruı.öNcps i öĞnprwı.ıı.iĞi ZÜSPYDPANAOKULU

24 spRivaN yücg rünr »iı-i vp pngsiyaı öĞnprıııgNı-iĞi rün«çı öĞnnrııapNı-iĞi ararüRr oRTAoKULU

25 rpRinnKARABAT SoSyAL rıizıagr ı,,ıarpıı,ıar İ« ÖĞnpr ııaEı.niĞ İ AMBARLI ORTAOKULU

26 üiNnı-AKTAş BEDEN pĞiriııai öĞngrıııgNriĞi SosyAL+DiN rürrünü ÇATALTEPE ORTAOKULU

27 özrurvı vAşAR runiziıvı vB orBı-ciı-ir iNc iı-izc E öĞnprııapNı-iĞ i NAMIK KEMAL iı-roruı.u

28 HAKAN prriRgN oRMAN ıwrpunisı.iĞi n irişiı,ı öĞ nprıı,ıENı-iĞi BOYAKLI ORTAOKULU

29 MEHMET niriNıııiş sosyoı-o.ıi SosyAL a iı-ciı-gn öĞnırııagNl iĞi BALLI ORTAOKULU

30 AYET AÇLAN FELSEFE sosyAl- g ilciıEn öĞngrııaBNı-iĞ i SUBAŞI ORTAOKULU

31 sAvAş özçari« ııaarpvıırir+pızır rız iııaaıı,ı rıerip ANADoLU ı-isBsi

32 KAHRAMAN AÇLAN rünr oiı,i vp B»gsiyar öĞnprııapı.niĞi rün« o.iı-i v.n ıırnivlq «ız iııaaıı,ı rıarip ANADOLU ı-isBsi
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