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MUS V ALiLiGi 

it Milli Egitim Miidiirliigii 


Say! : 63326527-355.01-E.3343131 16.02.2018 

Konu : Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi 

EGiTiM BiR SEN EGiTiMCiLER BiRLiGi SENDiKASI MUS SUBESi 

Ilgi : 05.02.2018 tarih ve 2018/39 sayIlI yazmlz. 

ilgi yazllllz geregl; Gen<; Memur Sen ve Egitim BiT Sen Gene! Merkezinin 
organizasyonuyia Tiirkiye yapmda geryekIe~tirilecek olan "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi " 
konulu uygulama yah~maSI ile ilgili Valilik makam OnaYI ekte g6nderilmi~tir. 

Bilgilerinize rica ederim. 

Metin iLCi 
11 Milli EgitiinMiidiirii 

EKi. 

Valilik OnaYl 


Bu evrak glivenli elektrollik imza ile imzalalllTI1~tlf. https:llevraksorf,'ll.meb.gov.tradcesinden 9240-f2dc-32d8-9abb-e312 kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorf,'ll.meb.gov.tradcesinden


T.e. 
MU~ VALiLidi 


it Milli Egitirn Mlidlirlligti 


Sayl : 63326527-355.01-E.2539711 06/02/2018 
Konu : Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi 

VALiLiK MAKAMINA 

Geny Mernur Sen ve Egitirn Bir Sen Genel Merkezinin organizasyonuyla Tlirkiye 
yapmda geryekle~tirilecek olan "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsarnmda Mu~ ilirnizde 
Ortaogretirn kurumlannda yah~rna yapIlmasl, ogrencilerin kitap okuma ah~kanhklannm 
kazamlrnasl, milli ve manevi degerlerle tam~rnasl arnaclyla yapIlacak yah~rnalarda ogretrnen 
ve ogrencilere rehberlik edilecek ve kitaplann kan;alanmasl amaylanrnaktadlr. Anket ve 
Ara~tlrma izin Komisyonunca yapIlan inceleme neticesinde projenin okullanmlzda yah~rna 
yapmasl uygun gOrUlmli~tUr. Egitimciler Birligi SendikaSl Mu~ ~ubesinin ekte gonderilen 
yazlsma istinaden "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin ilimizde ba~lattlmasl hususunu; 

Olurlanmza arz ederim. 

Metin iLCi 
Milli Egitim Mlidilrli 

OLUR 
06/0212018 

AhmetDZKAN 

Vali a. 


Vali Yardirnclsi 


Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~hr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden e3b2 -4f52-301e-bca 1-9c55 kodu ile teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden


"BiR BiLENLE BiLGE NESiL PROJESi"NE 
iLi~KiN YONERGE 

Ama~ 
MADDE 1 -(1) Bu Y6nergenin amaCl Egitim-Bir-Sen ve Gen9 Memur Sen tarafmdan 

mU~tereken yiliiitiilecek olan Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin uygulanmasma yonelik usul ve 
esaslan diizenlemektir . 

. Kapsam
MADDE 2 -(1)Bu Yonerge; Bir Bilenle Bilge Nesil projesi uygulaYlclsl olan Gen9 Memur-

Senve Egitim-Bir-Sen te~kilatlanlll kapsar. 

Dayanak
MADDE 3- (1 )Bu Y6nerge; Egitimciler Birligi Sendikasl Tiiziigu ile Memur-Sen tiiziigiine 

dayamlarak hazlrlarunl§tU. 

Tammlar 

MADDE 4- (1) Bu Y6nergede gegen; 


a) Dam~man ogretmen: Gen~lere ilgi alanlarma gore destek, yoI gost~rici ve rehber 

olabilecek, Yonerge kapsammdaki i~ ve i§lemleri goniillii olarak yUriitece~ ogretmenleri, 


b) Kompozisyon degerlendirme komisyonu: Okunan kitaplar He! ilgili yazllan
\.J 
kompozisyonlan degerlendirecek, alanmda uzman ogretmenlerden se~ilen, ogretmen 
toplulugunu, 

c) Proje Koordinasyon Kurulu: Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin il kapsarmnda 
¥ygulanmasmdan sorumlu kurulu, 

d) Ilge Koordinasyon Kurulu: Bir Bilenle Bilge Nesil projesinin i1ge kapsammda 
uygulanmasmdan sorumlu kurulu, 

ifade edet. 

Proje konusu 
MADDE 5- (1) Yonerge eki Ek-4'de yer alan kitaplardan u9 tanesi 11 proje koordinasyon 

kurulu tarafmdan belirlenerek Egitim-Bir-Sen §ubeleri tarafmdan yerel imkanlar kuHamlarak 
temin edilir; il ve ilge merkezlerin de belirlenecek olan orta ogretim seviyesindeki ogrencilere 
proje kapsammda dam~man ogretrnenIer araclhgl ile okutulur. 

(2)Bir egitim-ogretim ytlmda; 1. Donem en az 3 kitap, 2. Donem en az 3 kitap olacak ~ekilde 
toplamda en az 6 kitap okutulur. 

(3)Gefgekle~ecek kitap okuma silled sonunda ogrencilerin okuduklan eserle ilgili 
kompozisyon yazmalarl saglamr. 

(4)Kompozisyonlar kompozisyon degerlendirme komisyonu tarafmdan degerlendirilip, her 
eserle ilgili en iyi kompozisyonu yazaular arasmdan ilk iiI( dereceye girmeye hak kazanan orta '0 ogretim ogrencisine il merkezinde diizenlenecek salon programmda uygun gorulecek olan 
hediyeler takdim edilir. 

Proje koordinasyon kurullarl 
MADDE 6- (1 )Proje koordinasyon kurulu; projenin il merkezinde ve ilyelcrde 

yUriitiilmesinden sorumludur. Bu kurul Egitim-Bir-Sen ~ubesi tarafmdan belirlenecek ~ube 
yonetim kurulu uyesi ve Gen9 Memur-Sen il ba§kanmdan veya ~ubenin Gen9 Memur-Sen 
temsilcisinden olu~ur, il<;e!er deki faaliyetleri i1ge koordinasyon kurulu eli He yiiriitiir. 
(2)i1ge koordinasyon kurulu; Projenin ilye merkezinde uygulanmasmdan sorumludur. Bu kurul 
Egitim-Bir··Sen ilge ba~kam ve Gene; Memur-Sen il<;e bai}kanmdan olu~ur. Kurul tUm faaliyetleri 
proje koordinasyon kurulu ile ileti~im halinde gen;ekle~tirir ve proje koordinasyon kuruluna kar~l 
sorumludur. 

Projenin uygulanacag. orta ogretim kurumlarmm ve dam§man ogretmenlerin
belirlenmesi . 

MADDE 7-(l)Proje koordinasyon kurulu ve iIge koordinasyon kurullarl tarafmdan, i1 
merkezi ve ilyelerin sosyo-ekonomik ve niifus degi§kenIeri dikkate almarak, kay okulda bu 
projenin uygulanabilecegi kararla~t1flIlf. 

(2)Belirlenen okullarm i~yeri temsilcisinin katkllan ile Bir Bilenle Bilge Nesil projesi 
dam~man ogretmenleri belirlenir 
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(3)Yukardaki surece ek olarak Egitim-Bir-Sen ~ube ve ile;e ba~kanhklan, Gene; Memur··Sen 
it ve ilc;e·ba~kanlanyla c;ah~malar siiresince isti~are halinde koordinasyonu saglayarak; <;ah§maYl 
yiiriiten dam$man ogretmenlerle periyodik arahklarla degerlendirme toplantIlarl yapar, Kitap 
okumaslm yaptlranogretmen ve ogrenciyi motive edecek sosyal c;all1}malar yitrUterek katkl saglar. 

Okuma programma katIlacak ogrencilerin belirlenmesi 
MADDE 8- (l )Danl~man ogretmenler tarafmdan gonullu olarak bu gorevi ustlendikleri 

okullarmda bu 9ah~maya katIlacak ogrenciler, her ogretmene 10 ogrenci du~ecek ~ekilde, 
belirlenir 

(2)Belirlenen ogrencilerin ki~isel bilgileri dam~man ogretmenler tarafmdan Proje 
koordinasyon kuruluna veya ilc;e koordinasyon kuruluna Ek-l deki excel formata uygun olarak 
bildirilir. 

(3)Bu veriler gerektiginde ula~lhr olacak §ekilde proje koordinasyon kurulu ve Bye 
koordinasyon kurullan tarafmdan ar~ivlenir. 

Proje kapsammda okunacak kitaplann temini ve ogrencilere ula~brIlmasl 
MADDE 9-(1) Proje koordinasyon kurulu tarafmdan yll boyu okutulacak en az alh kitap 

belirlenir ve her ay hangi kitablll okutulacagllllll planlamasl yaplhr. 
(2)Proje koordinasyon kurulu tarafllldan belirlenen kitaplar Egitim-Bir-Sen ~ube ba~kanhgl 

tarafllldan yerel imkanlar kullanllarak temin edilir. 
IJ 	 (3)Temin edilen kitaplar proje koordinasyon kurulunun sorumlulugunda bagh ~ubede 

depolal11r. 
(4)Merkeze uzak ilc;elerde projenin akl~lm yava~latmamak adma temin edilen kita,elar proje 

koordinasyon kurulunun kararl ile depolanmak iizere ilc;e koordinasyon kuruluna devredllebilir. 
(5)Temin edilen kitaplar proje koordinasyon kurulunun belirledigi takvime gore dam~man 

ogretmenlere ula~tmhr. 
(6)Ay ic;erisinde okunacak kitabm ogrencilere daglt11maslill takip eden 25 gUn iyerisinde 

kitap okunur, takip eden 5 gun is,:erisinde ogrenciler ilgiIi kitapla alakah kompozisyonlarlll yazar 
ve kompozisyonlar dam~man ogretmenler marifeti He proje koordinasyon kurulu ve ilye 
koordinasyon kuruluna uIa~tmhr. 

(7)ilc;e koordinasyon kuruluna ula~an kompozisyonlar, ~ube biinyesinde olu~turulan 
koordinasyon kuruluna ula!?tmhr. 

(8) Okunan kitap ile ilgili Kompozisyon ~ube biinyesinde olu~turulan koordinasyon kuruluna 
ula~t1gmda gelecek aym kitabl danl!?man ogretmenlere ivedilikle ul~tmhr. Bu i~lem beHrlenen 
takvim boyunca devam eder. 

Proje kapsammda kitaplarm ogrenciler tarafmdan okunmasl siireci 

MADDE 10 - (l )Danl~manogretmenlerin rehberliginde kitaplar ogrencilere okutulur. 


(2)Okuma programlarl ic;in herhangi bir toplanma alanma ihtiyay olmamakla beraber, toplanma 
alanl ae;lsmdan imkan bulan dam~man ogretmenler bu okumalan toplu olarak da gen;ekle~tlrebilir.

;"--.J (3)Okuma programmda her kitabm okunmasl ve kritigi ic;in 25 giin, kompozisyon yazum ve yeni 
kitabm ogrenciye verilmesi is,:in 5 gun aymhr. Yani bir kitapla ilgili faaliyet 30 gUn, bir donem 
toplamda 3 kitapla ilgili faaliyet 90 gUn siirer. 
(4) Okuma programl siirecinde danl!?man ogretmenler her tiirlii sorunda proje il-ilc;e koordinasyon 

kurulu ile ileti!?ime gec;er. 

Kompozisyon yazlml ve kompozisyonlarla ilgili ogtenci derecelendirilmesi siireci 
MADDE 11 -(1 )Kitaplann okundugu 25 giinliik sure<;lerin ardmdan, 5 gun ic;erisinde 

kitaplarla ilgili Kompozisyonlar Ek-2 teki kaglt formatma uygun olarak bir yapragl ge<;meyeeek 
~ekilde( arkall onlii 2 sayfa) yazlhr. 
(2)Kompozisyonlar ogrencilerin toplu olarak bulundugu bir alanda danl~man ogretmen
nezaretinde yazlhr. 
(3)He! eserin okunmasmln ardmdan yazllan kompozisyon dam~man ogretmenler araclhgl il-ilc;:e 
koordmasyon kuruluna ula!?tmhr; 
(4)Eserlerin okunmasl sonueu eserlerle ilgili yazIlan kompozisyonlar proje koordinasyon
kurulunda toplanlr. 

Kompozisyon degerlendirme komisyonu kurulmasl ve i~leyi~i 
MADDE 12 -(l)Proje koordinasyon kurulu tarafmdan her donem ba~lllda alanmda yetkin 

ogretmenlerinden meydana gelecek komposizyon okuma komisyonu olu~turulur. 
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(2)Bu komisyon 5 ki~i1ik gruplar halinde olu~turulur. Ogrenci saYlsma gore olu~turu1acak 
kompozisyon okuma komisyonu grup saYISl il koordinasyon kurulu tarafmdan belirlenir. 
(3)Kompozisyon degerlendirme komisyonu, okunan kompozisyonlarm proje koordinasyonu 
kuruluna ula~maslm takip eden iki hafta iyerisinde toplamr ve kompozisyonlarl Ek-3 te yer alan 
degerlendirme kriterlerine gore degerlendirir, degerlendirilen kompozisyonlar degerlendirme 
<;izelgesi ile birlikte ilgililere teslim edilir. 
(4)Ek-2 de verilen kompozisyon kagldmda bulunan kurum kodu ve saYISI kIsml proje 
koordinasyo~ kurulu tarafl1?-dan doldurulur, }>grenci bilgileri.klsml gortinmeyece~ ~ekilde k:atl~~lr 
ve kompozlsyonlar 5 nusha olarak <;oga1tlhp kompozlsyon okuma komlsyonuna lletthr. 
Kompozisyonlarm ash proje koordinasyon kurulunda ar~ivlenir. 
(5)Ek-2 de verilen kurum kodu; okullan aYlrt etmek i9in verilecek rasgele saYllan, say! kIsml; 
ogrenci bilgileri klSIDl kapah olacagmdan, kompozisyonun hangi ogrenciye ait oldugunu 
belirleyen saylyl ifade eder. 
(6)Bu ~ekilde bir ogrencinin kompozisyonunu 5 ogretmen birden degerlendirmi~ oldugundan, 
verilen notun objektiflisi saglanml~ olur. 
(7)Her eserin kompozlsyon degerlendirmesi sonucu elde edilen sonu91ara gore kompozisyon 
yazan ogrencilerin listesl olu~turulur, 5 notun ortalamasl allnarak her kitaba ait kompozisyonun 
l.si,2.si,3.su belirlenmi~ oIur. 
(8)Gen<; Memur-Sen il ba~kanhgl tarafmdan dereceye giren ogrenciler Gen<; Memur-Sen Genel 
Merkezine bildirilir. 

Okuma programl sonunda salon programl dtizenlenmesi \J 
MADDE 13-(1 )Orta ogretim ogrencileri tarafmdan okunan en az 3 eserle ilgili yapllan 

kompozisyon yan~masl sonucu dereceye giren ogrencilerin odullerini alacaklan bir salon 
programl 15 MaYls 2018 - 15 Haziran 2018 arasmda tertip edilir. 
(2)Yapllacak olan salon programmda il bazmda dereceye giren ogrencilere hangi hediyelerin 
verilecegi proje koordinasyon kurulu tarafmdan belirlenir, Egitim-Bir-Sen ;mbe ba~kanhgma 
onerilir. Egitim-Bir-Sen ~ube ba~kanhgmm uygun gordiigii odUl ~ube ba~kanhgl tarafmdan temin 
edilir ve diizenlenen salon programmda dereceye giren ogrencilere takdim edilir. 
(3)Donem boyunca okutulan en az 3 esere ait dereceye giren ogrencilere odUl verilir. 
(4)Salon programma okuma programma kattlan tUm ogrencilerin ailelerinin, dam:;;man 
ogretmenlerin ve kompozisyon degerlendirme komisyonu uyesi ogretmenlerin katlllml, yapl1an 
okuma programmm tam manaSI ile hedefine ula~masma yardlffici olur. 
(5)DUzenlenecek olan salon programl il koordinasyon kurulu tarafmdan tertip edilir. 

Proje uyguIama takvimi 
MADDE 14-(1) Proje uygulamasl; 

1.1) 22 Ocak 2018- 01 $ubat 2018 tarihleri arasmda i1 koordinasyon kurulu tarafmdan kitaplarm 
belirlenmesi, 
1.2)01 $ubat 2018-30 Nisan 2018 tarihleri arasmda her ay bir kitap okunup, kompozisyonlanmn 
yazIlmasl, derecelendirilmesi 

'~I 	 1.3) 15 MaYls 2018 - 15 Haziran 2018 arasmda belirlenecek bir tarihte illerde salon programl 
yapllmasl, ~eklinde gefgekle~ir. 

Yiiriitme 
MADDE 14 - (1) Bu Yonerge Egitimciler Birligi Sendikasl ve Geny Memur Sen tarafmdan 

birlikte yUrUtUliir. 

Yiiriirliik 
MADDE 15 - (1) Bu Yonerge Egitimciler Birligi Sendikasl ve Gen9 Memur Sen yetkiIi 

organlan tarafmdan kabul edildigi tarihte yurfulUge girer. 
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Ogrenci Bilgileri Tarihi: .....I ..• .I2018 Ek-2 
Ad! ve Soyadl : ......... ,.................... ,. 
 BiR BiLENLE BiLGE NESiL PROJESi 
Okulu :.............................. .. KOMPOZiSYON KAGIDI 
Slll1fl . .. ........ •
00 Kurum kodu: ...........(Kurum kodu il koordinasyon kurulu 

Okul No ............. . 
 tarafmdan verilir) 


Sayl: ... ,........... ( Sayi il koordinasyon kurulu tarafmdan verilir) 


Kompozisyona konu olan kitap: ••..•. OjI.~ .......... e.I!I •• u 
 ........u.,.un•• 


Proje danl~man ogretmeni: ............... •• 8@"e .. ..,"''' •• il18!!! ~(I<g ~ II tin
ve g G$O O!t 

._----._._._...._..._-
Kompozisyon yazlm aJanl(Kompozisyon tek yapraga arkab onHi 2 sayfa olarak yazlhr.) 

Ba~bk: 

v 

v 
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"~ r,y 

Ek-3 
BiR BiLENLE BiLGE NESiL PROJESi KOMPOZiSYON DEGERLENDiRME 

<;iZELGESi 

Tarihi: .••.. 1 ••••/2018 

Kurwn Kodu :.................... '" ...........................•................ 

Kompozisyon SaYlsl: .............................. , ......................... . 

Kompozisyona Konu olan kitap: .......................................... .. 

Not: Yukandaki veriler cevap kagldmdan almlr. 


Deger~endirme Ol~iitleril---I 
Yeterslz (2) 
Orta (5) Takdir I 

I iyi . (7) IEdilen Not I 
\J I <;ok Iyi (10) 

Kompozisyon plam hazulayabilme -1 
,K, bir bashk kovabil me I I 

IEtkili bir ba~langl~ yapabilme - -, 
IAna dii~unceyi destekleyecek omekler, cumleler kullanabilme 

IAnla~Illr bir anlatllTI diizeni olu§turabilme -1 
r----------j 

Anlatllmak isteneni ifade edebilecek dogru sozcUkleri kullanabilme I 
1----- ""-----r-'IParagraflar araSl ges:i~ yapabilme 

. -i 
I Dil bilgisi kurallanm uygulama 

Noktalama i~aretlerini dogru kullanma 

Etkili bir sonUlj( yazabilme 
--:-~------

Ogrencinin Toplam Puanl 
u I Toplam Puan 

I 

Degerlendirme Yap an Komisyon Uyesi 

Ad. Soyadl: 

imza 
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EK - 4 
KITAP LisTESi 

KiTAP ADI YAZARADI 

1 Yusuf'un Dc Gomlegi R/ "'1- Abdullah Y IldlZ 

2 Annma Yolu AbdUlhamid Bilali 

3 Salahaddin EyyUbi ve Kudiisiin Yeniden Fethi Ahmet Aj:~lrak9a 

4 Saatleri Ayarlama Enstitiisii Ahmet Hamdi Tanpmar 

5 Osmanh'nm Ortadogu'dan <;ekil!§i v~aA1tk Mektuplar AhmetOzcan 

6 Malcom X Alex Halley 

7 islam Tarihinden Portreler Ali Degirmenci 
8 insamn Dort Zindanl Ali~eriati 

9 Islami veniden doe;usun sorunlan Aliva Izzethegovic 
10 Semerkant Amin Maalouf 
11 Bu Dike CemilMeri9 
12 Oteki Dostoyevski 
13 Cilekes MiisIUmanlar DuraJi Y dmaz 
14 is/am'm BugUnkU Mesele1eri Erol GUngor 
15 Ustiin Dike EI-Medil1etii'l Faziia Farabi

"'~.. "" 
16 Onciilerin izinde Serisi Ferhat Ozbadem 
17 Dostluk Dzerine Fetih Gemuhluo@u 
19 1984 George Orwell 
20 Ahiret Bilinci Hasan Eker 
21 Namaz Bilinci Hasan Haflzoglu 
22 Bir Kii9tik Osmanclk Yardl Hasan Nail Canat 
23 Ahlak Bilinci ~ Hiiseyin Caneri 
24 Mekke Donemi ve Medine Donemi Hz. P~amberin Hayatt ihsan SUreyya Srrma 
25 MUlkiin Sultanlarma Nasihatii'I-MUluk imamGazali 
26 Babalar Ye Ogullar ivan Turgenyev 
27 Gazap Uziimleri John Steinbeck 
28 Merhamet Kemal Sayar 
29 DevletAna Kemal Tahir 
30 Edebiyat ve Medeniyet Uzerine Mehmet Akifinan 
31 Mezar Notlan Muammer Ozkan 
32 Ya TahammUi ya sefer Mustafa Kutlu 
33 Taslarl Konusturan Adam Miirsel Giindogdu 
34 Aynadaki Yalan Necip Faztl Ktsakiirek 
35 Siyasetname NizamiilmUlk 
36 Abide ~ahsiyetleri ve Miiesseseleriyle Osmanh O. Nuri Topba~ 
37 Maarif Davamlz Nurettin TOP9U 
38 Davam, Ne YaptIysam Allah Rlzasl icin Yapttm Prof.Dr. Necmettin Erbakan 
39 Namaz Cagnst Ramazan Kayan 
40 Glil Yetistiren Adam X Rasim Ozdenoren 
41 Orta eag Avrupasmda islam AIgtst Richard W. Southern 
42 Vahiy KiilWrii - Ruhi Ozcan 
43 DiriIis neslinin amentUsii )It Sezai Karako9 
44 Osmanclk TarlkBugra 
4S insan Ne ile Yasar Tolstoy 
46 Aziz istanbul Yahya Kemal Beyath 
47 Tevhidin Hakikati Yusuf El-Kardavi 
48 Nuh'un Gemisindeki Genyler Zehra TUrkrnen 
49 Zindan Hattrlan Zeynep Gazali 
50 Firavun Kazlklar Sahibi Ziibeyir Yetik 

Y1AYINEVi 

Pmjir Yaymclhk 

Bum9 Yaymlan 

B~an Yavmlan 

Der~ah Yaymlarl 
Yann Yaymlarl 

insan Yaymlan 

Ekin Yavmlan 
Fecr Yaymlan 
Fide Yavmlan 

Yl!Ql Kredi Yaymlan 

ileti~im Yaymevi 

i/eti~im Yaymevi 

Beka Yaymlan 

Otiiken Yaymlan I 
Kurtuha Kitap I 
Sude Yaymlarl 

iz Yaymclhk I 

' Can Y3)'mclhk 
Dii§Un Yavmlarl 

DU~iln Yaymlan 

Tima~ Gen9 Yaymlan 

Dii~Un Yaymlarl 

Pmar Yaymcdlk , 

BuyUyenay Yaymcdlk 

IiBankaSl KUltiir Yaymlan 

Sel Y l,lYmlan 

Tim~ Yaymlan 

ithaki Yaymlan 
Egitim-Bir-Sen Yaymlan 

insan Dergisi Yaymlart 

DeI"gah Yaymlarl 
Nesil Yaymlarl 

Bii)'Uk Dogu Yaymlarl 

i~_ Bankasl Kiiltiil' Yaymlarl 

Erkam Yaymlarl 

Dergah Yaymlan 

MGY Yaymlan 

,<;rra Yyamlan 

iz Yannclhk 

Y5nelis Yaymlart 
Ravza Yaymlan 

Dirilis Yaymlan 

OtUken Yaymlan 

Anonim Yaymian 

istanbul Fetih Cemiyeti Yay 

ihtar Yaymctltk 

•Ekin Yaymlarl 
Madve Yaymclhk 

Pmar Yaymclhk 


