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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

TÜRKÇE DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

A. Dersin Öğretimine Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile ilgili görüşler:  

1.Öğretmen merkezli eğitimin başarısız olduğu, öğrenci merkezli eğitimin başarılı olduğu 

görülmüştür.  

2. Yöntem ve teknikler sınıf seviyesine göre değişmektedir.  

3. Çoklu zeka kuramına uygun yöntem ve tekniklerin sınıfta kullanılması gerektiği belirtildi.   

( Drama, müzik, görsel, işitsel, hareketsel  zekalara hitap edebilmeliyiz.)  

4. Tüm öğrencilere günlük tutturulmalı ve takip edilmelidir. 

5. İstasyon, soru cevap, pazar yeri, düşün-eşleş-paylaş, kar topu, beyin fırtınası, yaratıcı drama vb.. 

teknikler kullanılmakta olup dersler etkili bir şekilde işlenmelidir. Sözcük çalışmaları için kelime 

oyunu oynuyoruz, atasözleri ve deyimler için ise sessiz sinema ve yaratıcı drama çalışmaları 

yapılmalı. Beyin Fırtınası, araştırma, soru cevap yöntemlerini kullanılmalıdır.  

6. Milli günlere yönelik hazırlanan metinler bu günlerin anlam ve önemiyle bağlantılı ve yeterli 

olmadığı düşünülmektedir. 

7. Konuşma kazanım alanında öğrencilerle birlikte seçilen konular üzerinden sınıf içinde her 

öğrenciye belirli bir süre konuşma yaptırılabileceği, kazanımın gerçekleşmesi ve daha ilgi çekici 

hale gelmesi için sınıf ortamının uygun şekilde düzenlenmesi, (kürsü, mikrofon vb.) şeklinde 

uygulamalar yapılmalıdır. 

8.Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları anlatılırken parça bütün ilişkisi kurulabilir. 

Öğrenilen konularla ilgili öğrencilerin şarkı oluşturması sağlanabilir. Fikirleri somutlaştırma 

yöntemi üzerinde yoğunlaştırabilir. Öğrencilerin derse ilgisini arttırmak için farklı eğlenceli 

metinler seçilebilir. Dil bilgisi konuları anlatılırken materyaller kullanılmalıdır. Kendilerini ifade 

etme sözlü anlatım becerisini geliştirmeleri için reklam kampanyası hazırlatılabilir, afiş 

yaptırılabilir. Hikaye verilerek öğrencinin fotoroman oluşturması istenebilir. Sene başında doğru bir 
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planlamayla öğrencilerin hazırlıklı konuşmaya yönlendirmesi yapılabilir. Doğaçlama konuşma ve 

drama yöntemleri kullanılabilir.  

9. Yazma Becerisini geliştirmeye yönelik: Giriş bölümü verilen bir metnin diğer bölümlerini 

kendisinin devam ettirmesi istenilebilir. Görsellerden hareketle metin kurgulama çalışması 

yapılabilir. Bir filmin sesi kısılarak öğrencilerden diyalog oluşturmaları istenebilir. Planlı yazma 

eksikliğini gidermek amacıyla düşünceyi geliştirme yolarıyla desteklenebilir. Yazma becerisini 

kazandırmak için öğrenciler sınırlandırılmamalı ve fark ettirilmeden yönlendirmeli ve yazmanın bir 

ihtiyaç olduğu fark ettirilmelidir. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin de derse katılımını sağlamak 

adına somutlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Rol Değiştirme yöntemiyle çocuk derste 

aktif bulunabilir. Örneğin Anlatım Bozuklukları konusunda yazılı ve görsel medyada yapılan 

anlatım bozukluklarından yararlanabilir.  

 

B) Dersin öğretiminde kullanılan etkili materyaller ile teknoloji ve teknolojik alt yapı ve 

içeriklerle ilgili görüşler : 

 Akıllı tahta uygulamaları ve eğitim içerikli sitelerin öğrencilerde başarıyı arttırdığı, öğrencinin 

dikkatini çekmektedir. Akıllı tahtanın ders boyunca kullanılmasının dikkati dağınıklığına yol 

açmaktadır.  EBA  ve içeriklerinin kullanımıyla ilgili, videoların öğrenci ilgisini çekecek seviyede 

olmadığı, konu anlatımlarının güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca her evde internetin olmayışı 

EBA ödevlendirmelerinin yapılmasında sorunlar yaratmaktadır. Akıllı tahtaların kullanımında 

internet olmadığından  EBA’nın kullanımı çoğu okullarda sağlanamamıştır 

Bazı akıl zeka oyunlarıyla ders daha eğlenceli hale getirilebilir.(Rory’S Stor Cubs vb.) 

Etkileşimli tahta kullanılarak bilgi yarışmaları yapılabilir.(Kahoot vb.) 

Materyal seçerken ulaşılabilir ve işlevsel olmasına dikkat edilmelidir. 

Öğrencilere yönelik EBA, Adım Adım Başarı gibi projelerinin cep telefonu uygulamaları yapılarak 

daha rahat ulaşımı sağlanmalıdır. 

C. Derse katkı sağlayan okul içi ve dışı sosyal-kültürel ve sportif etkinliklerle ilgili görüşler: 

1. İlimizde yapılan Kitap Fuarlarından en güzel şekilde faydalanılmalıdır.(TÜYAP, Kitap Fuarı vb.) 

Kitap Fuarı etkinliklerine genel olarak bütün okulların katıldığı, öğrencilerin bazı yazarlarla tanışma 

imkanı bulduğu, kitap konusunda farkındalık oluşturma adına bu tür etkinlikler faydalıdır. İl ve İlçe 

kütüphaneler gezilmeli, ders kazanımlarına uygun kurum ve kuruluşların ziyaret edilmelidir.  

Tiyatro ve şiir dinletileri yapılabilir. İlçe bazında gazete dergi çıkarılabilir. 

2.  Gezi ve sosyal faaliyetler konusundaki prosedürleri n aşılmasında zorluk çekilmektedir. 

Okulların fiziki imkânlarının sosyal etkinlikler konusunda yetersiz olduğu, yeni inşa edilen 

okullarda bile çok amaçlı salon, kütüphane, mescit vb. alanların olmadığı bu konudaki eksikliklerin 

giderilmesi halinde artan sosyal etkinliklerle öğrencilerin kişisel gelişimi, davranış ve tutumları ile 

akademik başarıları konusunda olumlu gelişmelerin yaşanabilir. Öğrencilerin tamamen akademik 

başarı açısından değerlendirilmesinin yanlış olduğu, değer yargıları konusundaki kazanım 

aktarımında eksiklerin yaşandığı, değerlendirmelerin akademik başarı ve notlar üzerinden olmasının 
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sosyal ve kültürel faaliyetlere ilgisizliği de beraberinde getirmektedir. Sosyal- Kültürel ve Sportif 

Etkinliklerin öğrenci devamsızlığını olumlu etkilenmektedir. 

3. TEOG dolayısıyla özellikle 8. Sınıflarda sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilememektedir. 

4. Okul düzeyinde okuma şenliği yapılmalıdır. Öğrenciler genel-kültür yarışmalarıyla aktif hâle 

getirilmelidir. 

D) Etkili sınıf yönetimi, öğrencilerle etkili iletişim ve akademik başarının artırılmasıyla ilgili 

görüşler: 

1. Not sistemin caydırıcılığının olamaması. Okul idareleri öğretmenleri desteklemeli. Disiplin 

yönetmeliğinin işlevsel hale getirilmeli. Her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre ve gizil 

güçlerine uygun olarak en üst düzeyde gelişmelere yardım edilebilmelidir. Sınıf içi ilişkileri 

düzenlemek ve geliştirmek adına konular oyunlaştırılabilir. Öğrenci sadece akademik başarısıyla 

değerlendirilmemelidir. Çünkü öğrencinin ortaya koymuş olduğu sosyal başarı da en az akademik 

başarı kadar önemlidir. Ancak eğitim sistemimiz öğrencinin akademik başarısını önemserken sosyal 

başarısını göz ardı etmektedir. 

2. Sınıf oturma düzeninin “U” şeklinde olmasının etkili iletişim ve sınıf yönetimi konusunda daha 

faydalı olacağı, bu şekilde öğrencilerin olumsuz davranışlarının da önüne geçilebilir. 

3. Akademik başarının artırılması için koçluk sisteminin etkin bir biçimde kullanılması, öğrencilerle 

okul dışında da vakit geçirilmesi, veli ziyaretleri çok önemlidir.  Branş sınıflarının imkanlar 

ölçüsünde okullarda uygulanmasının öğrencinin derse karşı motivasyonunu olumlu yönde etkiler, 

eğitim alanındaki koridor ve diğer alanların kazanımlara uygun görsel ve bilgilerle donatılarak 

eğitim ve öğretime katkı sağlanır.   Davranış problemlerinin giderilmesinde okul rehber öğretmeni 

ve şube öğretmeleriyle iş birliği içinde hareket edilmelidir. Öğrencilerdeki hedefsizlik başarıyı 

olumsuz etkilemektedir. İdarenin hedefli  olması , öğretmen ve öğrencileri teşvik etmesi, öğretmeni 

motive etmekte ve başarının elde edilmesine yardımcı olmaktadır. 

4. Öğrenci saygısızlığı karşısında yaptırımın olmaması disiplin sorununu meydana getirmektedir. 

Aile desteğinin olmaması davranış problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden ailelere 

yönelik seminerler düzenlenmelidir. Parçalanmış ailelerde –çocukların sorumluluğunu üstlenmede 

anne baba yetersizse- devlet gereken önlemi almalıdır. Ödev yapmama, kitap defter getirmeme, 

sorumluluk üstlenmeme sınıf yönetiminde karşılaşılan başlıca sıkıntılardır. 

E) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili görüşler: 

1. Türkçe sınavlarında yorum gücünü geliştirmek adına karikatürlerden yararlanılabilir. 

Görsellerden yola çıkarak yorum yaptırılabilir. Atasözleri ve özdeyişlerdeki derin anlamlar üzerinde 

yoğunlaştırabilir. Sözlü anlatımı değerlendirilirken çeşitli kriterler oluşturulmalı ancak çocuklar 

doğaçlama çalışmalar yapılarak sürece hazırlanmalıdır. Başarıyı arttırmak adına süreç odaklı 

hareket edilmelidir. Çocukların kitap okumaları sağlanmalı. 

2. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması önemlidir. Her tema sonunda 

öğrencilerin öz değerlendirme formlarını doldurmaları ve bu formların incelenmesi konusunda 

ısrarcı olunması ve öğrencilere geri bildirimde bulunulmalıdır. Proje görevleri değerlendirilirken 

hem sürecin hem de ürünün eşit olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca dereceli puanlama 
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anahtarı kullanılması, incelenen projeler hakkında öğrencilere geri bildirimde bulunulmalıdır. 

Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları ürün dosyalarında saklamaları ve bu ürünler değerlendirilirken 

de dereceli puanlama anahtarı kullanılması ve öğrencilere geri bildirim yapılmalıdır. Sınav sonuç 

analizlerinin yapılarak öğrencilerin eksik kalan kazanımlarının tamamlanması gerekmektedir. Proje 

görevlerinde öğrencilere konu seçme hakkının tanınmasının öğrencinin daha istekli ve severek 

çalışmasına ve daha başarılı sonuçlar elde edilmesine vesile olacağı, bu nedenle proje görev listesi 

hazırlanarak öğrencilere tercih hakkının verilmesi gerekmektedir. Öğrencilere proje görevi 

verildiğinde hangi kıstaslara göre değerlendirileceğinin de bildirilebilmelidir. 

3. Test tekniği öğrencinin becerisini ölçmede yetersizdir. Test tekniğinin yerine açık uçlu sorular 

daha etkili olabilir. Ama testin de bir teknik olarak uygulanması gerekmektedir. Her dersin sonunda 

kazanımlarla ilgili bir ölçme tekniği uygulanmalıdır. 

4. Boşluk doldurma, doğru- yanlış… sorulardun oluşan klasik sınav yapılmalıdır. Türkçe dersinde 

ilk iki sınavı klasik son sınavı çoktan seçmeli olmalıdır. İnternet ve bilgisayar ortamındaki 

materyallerden de aktif şekilde yararlanılmalıdır.  

 

Alternatif ölçme yöntem ve tekniklerinin uygulanmasında karşılaşılan belli başlı sorunlar şu 

şekilde sıralandı: 

Derse ayrılan haftalık süre alternatif ölçme yöntem ve tekniklerini uygulamaya yetmemektedir. 

Sınıf mevcutlarının fazla olmasından dolayı zaman zaman uygulamada güçlük yaşanmaktadır. 

Öğretmen kılavuz kitabındaki ölçeklerin karmaşık bir yapıda olması uygulamayı güçleştirmektedir. 

Alternatif ölçme yöntem ve teknikleri uygulanırken bazen sınıf yönetiminde zorluklar 

yaşanmaktadır. Öğrencilerin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan uygulama 

problemleri oluşmaktadır.  Veliler bu yöntemlerin uygulanması konusunda bilinçsiz 

davranmaktadır. 

 

Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Öneriler: Türkçe dersinin ölçme-değerlendirmesini yapmak 

amacıyla her sınıf için haftada bir ders saati ayrılabilir. Uygulanan ölçme-değerlendirme 

yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirmek veya uygulanacak ölçme-değerlendirme yöntemlerini 

hazırlamak amacıyla öğretmenlere ek çalışma saati belirlenip, bu uygulamalar yapılırken 

öğretmenlere maddi ve manevi destek sağlanarak öğretmenlerin motivasyonları artırılabilir. 

Alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini daha sağlıklı ve verimli kullanabilmek için sınıf 

mevcutları ideal sayıya indirilmelidir. Öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini 

sınıf içinde tam anlamıyla uygulayabilmeleri için okul yönetimi tarafından araç-gereç, materyal, 

fotokopi makinesi vb. eksikleri tamamlanmalıdır. MEB ve YÖK’ün işbirliğiyle Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’na uygun olarak uzman kişiler tarafından objektif ölçme araçları geliştirilebilir. 

Öğretmenlerin kullanabileceği değerlendirme etkinliklerini ve ölçeklerini içeren fasiküller 

hazırlanarak okullara gönderilebilir. 
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F) Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili görüşler:  

1. Destek sınıflarının oluşturulması dezavantajlı öğrenciler için bir avantajdır. Destek eğitimi 

verecek öğretmenler işlerinde uzman olmalıdır. Rehber öğretmelerle işbirliği yapılarak dezavantajlı 

öğrenciler topluma kazandırılabilir. Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle özel olarak ilgilenilmelidir. 

Onlara yönelik sınavlar hazırlanmalıdır. Kaynaştırma öğrencilerinin velileriyle iletişime geçmenin, 

aile ziyaretlerinin çok faydalı olmaktadır. Kaynaştırma öğrencilerinin de çok iyi saptanmalıdır.  Bu 

tür öğrencilere ayrı sınav uygulanması isteniyor fakat TEOG sınavında aynı sınava tabii 

tutuluyorlar. BEP’li öğrenciler için senenin başında rehber öğretmenle birlikte çalışma planı 

hazırlanıp her ay bu plana göre çocuklara küçük çalışmalar verilebilir. 

Bu öğrencilerin durumlarına göre yazılı soruları hazırlanabilir. Mesela okuma-yazma bilmeyen 

öğrencilere örüntü sorulabilir.  

Bazı öğrencilerin gelişimlerine ve yeteneklerine göre Bilim Sanat Merkezlerine 

yönlendirilebilmelidir.  

2. Ev ziyaretleri yapıldığında öğrencilerin yaşadıkları ortam da görülebilir. Bu öğrenciyi tanıma 

açısından önemlidir.  

3. BEP’li öğrenciler için senenin başında rehber öğretmenle birlikte çalışma planı hazırlanıp her ay 

bu plana göre çocuklara küçük çalışmalar verilebilir. 

Bu öğrencilerin durumlarına göre yazılı soruları hazırlanabilir. Mesela okuma-yazma bilmeyen 

öğrencilere örüntü sorulabilir. 

Bu öğrencilere “Destek Sınıfı” hazırlanmalı ve muhakkak ayrı bir eğitimle desteklenmelidir. Yoksa 

sınıfta biz okuma-yazma öğretemiyoruz. 

Liseye değil de “Çıraklık ve Kalfalığa” yönlendirilen özel eğitim isteyen çocuklar ilerde çok daha 

başarılı olabiliyor ve meslek sahibi olabiliyorlar. 

 

G) Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, 

Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme ,  Kariyer Günleri,  

Meslek Tanıtımı vb. iyi Örnek Çalışmalar, Okuma-yazma, Okuma Alışkanlığı, Matematik 

Becerileri Geliştirme, Kültür-Sanat, Sportif Örnek Çalışmalarla ilgili görüşler: 

1. Öğrenci kulüplerinin ders saati olmadığı için verimli çalışma yapılamamaktadır.  Rehberlik 

saatlerinin kaldırılmasından dolayı sınıf içi problemlerinin çözülemediği, bu yüzden sınıf içinde ve 

okulda sorunlar yaşanmaktadır.  Öğrenciye bazı değerleri ( vatan sevgisi, insan sevgisi, hayvan 

sevgisi, doğaya saygı, anne babaya saygı….) kazandırmak için haftada 2 saatlik ‘Değerler Eğitimi 

Dersi’ nin verilmesi gerekir. Tam gün eğitim gören okullarda öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi 

için  yemekhane sisteminin olması gereklidir. Veliyi tanımadan öğrenciye eğitim ve öğretim 

verilemez ve yararlı olunamaz. Meslek tanıtımı yapılırken  o meslekten bir kişinin öğrencilere bu 

meslek hakkında bilgi vermesi daha doğru olmaktadır.  Mesleki yönlendirmenin 8. Sınıfa 

kalmaması gerekir.  
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2.Okuma çalışması ile ilgili sene başında öğretmenlerin seviyelere göre uygun kitap seçimi 

yapmalarının faydalı olacaktır. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmada  kitap okuma yarışmalarının,  

3. Kazanımların durumuna göre okul dışı etkinlikler yapılmasının faydası anlatıldı.(Eğitici oyunlar, 

doğa ile ilgili kazanımlar) Sosyal etkinliklerin etkin yapılabilmesi için okulların fiziki 

şartlarının(çok amaçlı salon, kütüphane vb.) iyileştirilmesi gerektiği belirtildi. 

4. Toplum hizmeti çalışmaları kapsamında öğrencilerin huzur evine götürebilir. Kitap fuarları ve 

müzelere yapılan ziyaretlerinde toplum hizmetinde girebilir. 

 

H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ile İlgili Görüşler   :  

1. Öğretmenlerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönelik hizmeti içi eğitimlerin hazırlanmamasından 

dolayı öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere yeteri kadar önem vermemesi. Öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerini sağlayacak yayınları takip etmemesi.  Öğretmenlerin  sanatsal  etkinlikleri  takip 

edememesi. Öğretmen yetiştirme programlarının ciddi şekilde ele alınması gerekir. Öğretmenlerin 

mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bir derginin MEB tarafından hazırlanarak her ay  okullara 

gönderilmesi. Öğretmenlerin kendilerini geliştirebilecekleri her türlü teknolojik programların ve 

yazılı dokümanların MEB tarafından sağlanması gerekir. 

2.  Öğretmenin özgürlükçü ve demokratik bir ortamın tasarımcısı, yani iyi bir öğretmenin sınıf 

ortamında özgün, özgürlükçü, öğrenciyle birlikte öğrenmeyi kabul eden, öğrenciyle birlikte 

düşünen, öğrenen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, bilgili ve kültürlü insan olması 

gerekir. Öğretmenlerin mutlaka okuyan, bilgiyi anlatan değil oluşturabilen, bilgiyi ezberleyen değil 

yönetebilen, öğrencinin bilgiye ulaşmasını sağlayabilen insanlar olması gerektiği,  eğitim fakültesi 

programlarının buna dönük olarak oluşturulmasının icap etmektedir. 

3. Türkçe dersi öğretmenlerinin alanıyla ilgili akademik çalışmalar yapmalı, MEB’in mesleki eğitim 

çalışmalarının da takip edilerek kendilerini mesleki gelişim anlamında yenileyebilmelidir. Ayrıca 

sınıf içi ve dışı çalışmaları eleştirel bir yaklaşımla analiz ederek öz değerlendirme yaparak, elde 

edilen verilerin öğretme ve öğrenme sürecinde kullanılması gerekir. 

4. Öğretmenlik mesleği ile ve alanla ilgili kitaplar okumanın, hizmet içi eğitimlere katılması 

önemlidir. 

Muharrem ERGİN, Leyla KARAHAN gibi yazarların kitaplarıyla alanımızı geliştirip, 

zenginleştirebiliriz. 

“Dil Kiri El Kiri” adlı kitap da Türkçenin önemine dikkat çekmektedir. 

Dil bilimciler arasındaki fikir ayrılığı dil bilgisi konularında ikilem yaratmaktadır. Değişen kılavuz 

kitapla birlikte bilgilerin de değiştiği gözlenmiştir.  

Kitap fuarı, şiir dinletileri, tiyatro, sinema vb. geziler düzenlenmektedir. 

Herhangi bir yerdeki kültürün incelenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. 

TÜBİTAK Bilim Fuarına gezi düzenlenebilir. 
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“Her Çocuk Özeldir” , “ Ölü Ozanlar Derneği”, “Koro”, “3 İdiots” filmleri izlenebilir. 

MEB’in yayımladığı mesleki çalışmalar döneminde izlenmesi gereken filmler takip edilmelidir. 

Öğrencilerin seviyelerine göre öğrencilere de tavsiye edilmeli ve izletilmelidir. 

 

İ) Samsun İl Müdürlüğünden ve Milli Eğitim Bakanlığından Talep ve Öneriler: 

1. Milli günlere yönelik Türkçe dersi kitaplarındaki metinlerin yetersiz olduğu düşünülmektedir.  

2. Kılavuz kitaplarda birçok hatalar bulunmaktadır. Tema değerlendirme test sorularının şıklarında 

yanlışlıklar bulunmaktadır. 

3. Okul rehber öğretmenleri bizzat derslere girip öğrencilerin sınıf içi ortamda gözlemlemelidir. 

4. Bitişik eğik el yazısı okullarda tam olarak uygulanamamaktadır. Bu el yazısının ya kaldırılması 

ya da daha etkin halde olabilmesi için basılı yayınların ve ders kitaplarının da bu yönde olması 

gerekir. Öğrenciler ne el yazısı ne de düz yazı yazabilmektedir. Öğrenciler kendi yazdıklarını dahi 

okumakta güçlük çekmektedirler. 

5. Hangi konularda hizmet içi eğitim alınması konusunda öğretmenlerin görüşleri alınarak 

faaliyetler düzenlenmelidir. 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve 

Tekkeköy ilçelerinde görev ortaokul Türkçe Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre 

tanzim edilmiştir. 

Raportör 

   Rasül AĞUŞ        Fuat İSTANBUL 

Türkçe Öğretmeni       Türkçe Öğretmeni 

    Müdür Yrd.            Müdür Yrd. 

 

 


