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iıgı :Milli Eğitiın Bakanlığı Yeııilik ve Eğitiın Teknolojileri Genel Müdürlüğü,nün
l010412017 tarih ve 4862548 sayılı yazısı.

istanbul ili Avcılar ilçesinde faaliyet gösteren Özel Avcılar uğur ortaokuluMüdürlüğiinün, 2016,2017 eğitim öğretim yılındİ Ttirkiye geneli resmi/özel tLim ortaokı"ılöğrencilerine yönelik; öğreııcileriıı kendileiini doğru ş.ı.ııo. ifade edebilme becerilerinigeliŞtirmek, Yazma kültürü edinmelerini sağlamak,"yurİİ"n imla ve noktalama kurallarınauYma becerisini geliŞtirmek amacıyla ekli şaı,tnanıe esasları doğrultuısunda ,,Mektubun 
Var,,projesi düzenlemek istedikleri ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Söz konı"ısı,ı Proje. ile ilgili yazı yarumv ekinde gönderilmiştir. okulunuz öğrencilerinegerekli duYurunun YaPılmasını ve projeye katılacak 
*eserlerin 

i|gi yazıd,a belirtilen adresedoğrudan gönderilınesi lıususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sayı : 320261 9t]-tt21.99-E.505 l346
Konu ; Mektubun Var Projesi

Ekler:
| -Y azı ve ekleri ( l 0 Sayfa)

Dağıtıın:
İlçe Kayınakam | ı k larına
Resıni/Özel Tüm Ortaokul Müd.

13.04.20l7

Metin İLCİ
Yali a.

Milli Eğitinı Müdtirü

Buevrakgtivenlielektı.onikiııızailei.,ulon,u,şt,,'
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Sayı : tittOl 3337-821.99-E,4862548
Konu : Mektubun Var Projesi
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Yenilik ve Eğitiııı Teknolojileri Genel MüdürIüğii

l0.04.20l7

DAĞITIM YERLERiNE

İıgi :Öze| Öğretiın Kurumları GenelMüdürlüğüniin29.03,2017 tarihli ve36077160-405.
0l -F,.4254499 sayı Iı yazısı.

İstanbul ili Avcılar ilÇesinde faaliyet göstereıı Öze| Avcılar Uğur ortaokulu
Müdürlüğünün, 2016-2017 eğitinı öğretiııı yılında Türkiye geneli resmi/özeİ tüıı ortaokul
öğrencileriııe Yönelik; öğreııcilerin keıidilerini doğrıı şekilde ifade edebilnıe becerileriıri
geliŞtirmek, Yazfila kültürü edinmelerini sağlamak,-yaz,a,rken iııla ve noktalama kiırallarına
rıYma becerisini geliŞtirmek aı-ııacıyla ekli şartname esas|arı doğrı"ıltusıında ,,Mektubun 

Var,,
projesi düzcnleme talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri ince lcıimiştir.

DuYurusun a httP;//vegitek.melı.grıı,,.l.r/w,ww/srıs.vul-etkiıılikler/kategori/ l 9 adresinden
ulaşılabilecck olan xiz konusıı etkinliğin; Türkiye cumhuriyeti Anayısası, Milli EğitiınTemel Kanunu ile Türk Milli Eğitjıııinin genel aınaçlarına uygun olarak ilgili yasal
dtizenlemelerde belirtileıı ilke, esas ve amaçlara aykırı[ık t.itiı etmeyecek şekilde,denetimleri ilgili okul, illilçe milli eğitim müdürlükIerİ tarafından gerçekleğtirilmek üzere
derslerin aksatılmaması kaydıyla gönüllülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve
gereğini arzl rica ederim.

BilalTIRNAKÇI
Bakan a.

Genel Müdür

Ek: llgi ya^ ve ekleri (9 sayth)

Etkinlik irtibat: 02 12 690 63 63

Dağıtım:

Gereği:

B Planı
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
Özel Ögretiıır Kurumları Genel Müidürlüğüne
Özel Eğitim ve Relıberlik Hizm. Genel Ml'ld,1.1l-ig,in.
Özel Avcılar Uğur Ortaokulu Müdürlüğtine

l;ıııııiyet \'1;ıhıl]csi. I\1ilas Sokiık. Nıı:B ()656(,) \"cniın;ihııllc ııx"ıııI
i'eLelbıı No: t().] 1 ]) ]t)rı 9.+ (]() l-iiks Nıı: i() .] l J) ] |.] (ı | l(ı

Bilgi ıçiı : Z.'l'ı]tra Ö't'Ijit
ögretnıcn

l cleliııı \ıı: ı i) l i l) ?96 96 6 l
c-|)tısta: ztarı|ilıtiıl'tllelı ı,ilV tr İıterııer ,\tirt.sı \,c,,lt(k.ıllı,ll {l{)\ ll

Bu evrak güvenli elektronik ııııza ile iınzalaıınııştıI. hıtp:;ievraksorgıı,ıııeb.gov.ır atJıesindeıı 1648-7bb0-3ba5-b8a7-e7 1 7 todu il. t.y;ı .,lil.uili.
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MiLLi EĞiriıiı saKaNI-ıĞı
Ozcl Öğretiıı Kuruın]aı-ı Genel Müclürlüğii

yENit.iK vE EĞiTiM TnKNOLo.ıiıBııi GENEL ıtününıüĞüşg

İlgı :a) istaııbul Vatiliği İı ıvliııi Eğitiın Müilürlİiğüııt|ıı28/a3D0l7 tarilıli ve4l34687 sayılı
yazlSl,

b) Özel Öğretinı Kuruınları Yönetıııeliği,
Ç)0'7l03l20l2 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0i3616 (20121l3)sayılı Geırelge.

İstaııbul ili Avcılar ilçesinde faalıyette brıluı-ıan Ozcl Avcılar Uğur oı-taol<ı.ılı_ınuıı, ü]ke
geııeliııde resırıilözel ilkokıı] ve oflaoklıl öğreııcilcrine yiinelik "Mektubtıın Var,,adlı proje
düzcııleırıek istediklerine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri iııcclenmiştir.

SÖz konusu etkinliğin dı.izçnlenıı-ıesi ilgi (t"ı) yönetmeliğin(ı2 ııci ıııadclcsi 7 nçi tıkrası
hiikün-ılcri cloğrııhıısı.ıı'ıda Gcncl Müiji-irlüğümüzce ı-ıygıın gönilmekte olup. ilgi (c) Genelge
ÇeıÇevesınde Ccnel fulüdüı'liiğtiıııizce değeılenclirilnıek iizere ilgi (a) yazı vc- ekleri ilişikİe
gönderilmiştir.

tsiigilerinizi ve gereğini aı.z ederiın.

Keıııal ŞAMLIOĞLU
Genel Müdıir V.

Ek: İlgi (a) yazı ve ekleri.

Sayı : 36077 l60-405.0l -E.4254499
Konu : Mektubuııı Var Projesi

[3cşeı,lcı l(anıpiisiiiANKA RA
F.lckıı,cııik Ağ: ivıvrv.nıcb, goı,.tı.
c-postı : ı<!sovad(qnıtıh. goı,.f ı

29.03.2011

Avr:ntılı lıilgi ii-in: A S;\PN{AZ Şcl
i'u,l:(0.1I])4ljj45l
Faks:1(}3l2) 2l2]46l

Buevııkgiivcnlielcktrıınikııızalleiıı,ızalanıırıŞtır.hltp:i.]e\.rıksorg1ı.ıneb.go\,.ıradrcsindr'na7,d-szıı-ıoro-offi
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vıi ı.ı.i ı,c ; i-r,i M lJAKA N ı-ıtl ı ııe
(Özct Oğıetinı Kı-ırıını|arı Geııe l MiiıJürlıiğü)

İlgi :Avcılar ilçe Milli Hğitiııı Mücliirliiğü'nun27 /03120l7 gün ve 404tl699 sayılı yazısı.

İliniiz Avcı]aı Ilçcsindc fiıaliyette bııluııaıı özel Avcılar 1Jğur oıtaokuluMiidürlüğü' ııiin TürkiYe genelincle resmi - özcl i]kokul ve oııaokı,ıl öğrcncilcrine yönelik
"Mektubtınr Var" adlı Projeyi cjıizenleme talebine ilişkiıı ı|gi yazı ekte srınİılınuştur.

Gereğiıii aız ederim.

Örncr Faruk YELKENCİ
Va]i a.

}vlilli [ğitiııı ]\4tidıirü

EKİ:Bilgive Bcl

Sayı : 50720270-405.01-E.4 134687
Konı.ı: Melçtubum Var Pğesi

Hlç,ktı,oııı]ı /\ğ: \y\\.ı,ı,.meb,gov.tf
e_posla: ı(h()vı(i('(ı.,rneh,go\,.tı

28.03,20ı1

Ayrınıılı bilgi için: x.İ_ls Şnı'
Tcl: (0 2l2) 4_i_50.100,'364
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çrnlş

Mektup Nedir?

Türk Dil Kurumunda mektup, "Bir şey habeı, r,ermek, sonııa1<, istemek veya
duYguları bildirmek iÇin birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen , zaı-t.akonulmuş

Yazılı kağıt, nAüTıe" olarak taıııııılanııııştır. Günümüzde elektronik haberleşme
yönteınlerinin yaygın kullanııııı soıllıcu edebi bir tür olan mektııbun kullanımı son

derece sınlrlı kalınıŞtır. Ayrıca yeııi gelişen lıaberleşrxe araçları ile mesajlaşma
esnasında insan]ar Yaarn ve noktalama kurallarlnın yanı sıra birçok kural ve değeri

de göz ardı etmektedir.

Proje, öğrencilerin özellikle yazfiıa külttirü edinmelerini, yazarkeıı inıla ve

noktalaına kurallarına uyma alışkanlığını sağlaınalarını anraçlanraktadır. Ayrıca
"Mektubun Var!" projesiı,ıde sağlıklı iletişiıı gerçekleştirmek. öğrencilerin
kendilerini c{oğrıı Şekilde ifade ecJebilıne beceriierini geliştinnek, tanıınadığımız
insanları tanıına Ve anlama çabası yüirütmek, bu yönteınle empati yeteıieğiırizi
geliştirmek amaçlanınaktadı r.

KAPSAM

Proje, Türkiye'deki tıim oıtaokı;llar arasında uygu 1anması hede {l ennı i şlir.

DAYA]vAK

, il Miİli Eğitim MLidürlüğü 201 5-2019 Stratejik Plaııı (Stratejik Aıııaç _ 2)

' Milli Eğitim Bakanlığı İlkögretiııı ve Orta Ögretim Kurı;mları Sosyal Etkinlikier
Yöneüııeliği



AMAÇ

Y azma aiışkanl ığı edindirıııek.

kendisini doğru ifbde edebilme beçerisi geliştirıııek.

Yazarken noktalama iŞaretlerini doğru ve yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.

Bizinı dıŞındaki insanları anlama çabasını artırarak eıııpati yetenekleriııi geliştirmek.

Teknolojiılin ve elektroııik halıerleşıne araçlarıııııı günlük lıayatııııza giııııesiyie
kaybetmeye başladığ ffnız. değerleriınizi caırlandırmak.

Öğrencilerin bir gruba ait olııa, bir arkadaşa sahip olııra, kendileriııi tanımlama,
tanıtma, baŞkalarıYla özdeŞ tı.ıtma gibi dui,gularıırı bir aııaca yöneItınelerini sağlamak.

MektuP Yazma alıŞkanlığını yenicleıı kazandırmak, yeni nesillerin sağlıklı iletişim
kurına becerileri gel iştirıneleriııi sağlaınak.

IV{ektuP türünün Yok olnıasını engelieıııeye çalışıııak. Bıı ttirli cırırlı ve işlevse1 hale

gctirmek,

Ylirütülen etkinliğin sürckli kılınması ile öğrencileriıı edineceği bu aiışkanlığı okul
lıayatından sonra da devaııı ettirınesiıri sağlaınak.

YaYgınlaŞtırılacak oİan çerçeve proje ile gerek oluşt1ırulacak ilgili site adresi ve sosyai

ınedYa lıesaPİarı aracılığıyla projeyİ uıygulayan tüm oku[ların yapmış oldtıkları mektup

ve mektuPİaŞma etkİıılik]erinİ paylaşıııak, ülkeıııizin en ücra köşesindeki okııilarla
merkezi },er]erdeki okı-ıl]ar arasında bir külttir ağı olı-ışturmak,

F'arklı YaŞaıx koŞulları ve seviye lerinc sahip öğroncileri bir araya getirerek insanlarıır

birbirlerini anlaına yeteneltlerini, empati kurma becerilerini geliştirıııek.



sünaç

"Mektubun Var!" Projesi Nası| flygulanacaktır?

"Mektubı-ın Var!" projesiııe katılınak isteyen öğrenciler isiınlerini Türkçe
öğretıneııl erine veya belir.[eneır daırışııan öğrenciye i letecekler.

MektuPlaŞııa etkinliğine katılınak isteyen öğrerıciler keırdilerini tanıtan bir ınektup
yazaral< bunu Tüıkçe tiğretıneııleı.ine tesliın edecekler.

Öğı'eııci adres telefon vs kişiset bilgileri paylaşılıııayacak. iletişim okul aciresleri

üzerinden sağlanacak.

TtİrkÇe öğretmeıılerİ tarafından tcslim. alınan mektuplar, proje katılıııcısı okullaı:dan

allıralı öğı'enci isiiıılerine ulaştıı,ılacak. Ögreııcilerle birlikte zarfların tizeri yazıIacak

ve Postıı 1'oluYla okullara gönderilecek. Okullara ulaşan mektuplaı- ciğreınenleri

aracılığıyla ıııı"ıhatabı olan iiğrenciye teslim edilecek.

ProjeYe katılaÇak okulların Türkçe öğretııeııleri okullarının posta adreslerini ve

katılımda bulıınacak öğrenci listelc.rini ha),.rettiıı.tiı..v-al<i@ugıırokı.ıllari.l<,l2.[r aciresine

göndereceklerdir.

Okullarında projeye katılacak öğrencileriıı listesini mail yolı_ıyla gönde1en

öğretınenl erle diğer oku l ların l i stesi ve adresleri paylaşıl acaktır.

Okulda her öğreııci için gelen mektubuıı pulıı r.arftan ayrılarak bir çerçevede
sergilenerek koleksiyon yapma alışkanlığı kazanılrnası için yönleııclinne yapılacaktır.

Mektuplar ilk önce Tüı"kçe öğretmenleri taraflndan okunacak, özel bilgilerin, okııi

dışındaki adres ve iletişiııı bi igileriniıı bulurıınası cngel lenecektir.

MektuPlarda yer aian clil, ifade liataları; ııoktalaıı-ıa ve iıılA yanlışları öğı-etmenler

aracılığıYla öğrencilere iletilecek, doğru kullanımların aktarılması y<_ıluyla öğrenıne

etkin liği sağlanacaktır.

MektuPlaı'da argo, hakaret, sı.ıçlıııııa, reırcide edici sözler gibi olunısuz siınuçlar onaya

çıka.rab i l ccck ku l l aıiuılara yer v eri lıne5,ec.ekti r.



Proje eğitiın - öğretim clöııeınleri içerisincle sürdıirı-iiecektir, yeni eğitiın öğretim
dönenıinde Proje ÇalıŞınaiarı, iletişiırıin kalclığı yerden clevaıı ettirilırıesi şeklinde
devam edecektir.

Etkinliğin stirekliliğini sağlaııak aınacıyla:

proje günlıiğü o1uışturulaçak. "ııiektubLınvar" başlıklı

edilehi]ecek, okullarda gerçekleştirilen etkinliklere

paylaşuılar web sitesi üzeriııde sergileı-ıecektir.

Lıir web sitesi tjzerinden takip

ait örnek çalışınalaı. veya

Mektuplaşacak kişiler nasıl belirlenecelr?

Öğretmenler ve Proje cİanıştnaııları aracılığıyla her sınıfta ınektuplaşma etkinliğine
katılacak öğrenciler belirlenerek liste]eı, olıışturulacak, bu listeleı- öncelikle mail
adresi Yolı-ıYla ardından web sitesi aracılığıyla yavııılanaçaktır. öğrencilerin kiııe
ıııektuP ü'azn-ıak isteYeceğiııe Iistelç,ı,e bakıırak karar ı,erı11esi, öğretıneniııe veli
ınuvaf'akati iie birlikte bu isıııi bilcliıırıesi sağlanacaktır,

Mektupiaşına Ne kadar i)evam Edecek? Projenin Bitiş Tarihi Nedir?

Uzun soluklu bir etkinlik olınası planlaııan "Mektubun Vaı,,projesiııin öııcelikle
2016-20i 7 Eğitim Öğretim Yılıııda yürütülınesi amaçlanınıştır.



SoNUÇ

Cünüm|izde İnsanleir gİtgide birtıirleriııe kıırış yabancılaşınakta, kendilerini yalırız
hissetınektedirler. Bu durumdan heııüz etkilenmemiş ya da bu etkileşiıı-ıin henüz

baŞında olan Çocuklarımızıır daha saınimi ve içten ilişkiler içerisinde buluı-ıınalarıııı

sağlaınak, sanal diinyadan uzaklaşmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçek birer

arkadaş edinmeleri sağlaııabi 1eccktir.

GerÇek iliŞkiier iÇerisinde bulunaıı öğrenciler sanal diinyanın olumsuzluklaı:ıııdan

zarar görıııeyeceklerdir. Bir arkadaşa sahip olma, kenclisini başkalarıyla

özdeŞleŞtİIlie, empatİ kurına, başkalarını tanıma, kenc{isini ifbde edebilıne imkanına

kavuşacaklardır,

Öğrenciierin yaznıa beçerileri gelişecek, kendilerini doğrıı şekilde ifacie etıneleri

destekleııecektir. Aııa dilleriırin doğı,Lı ve kıırallarıııa Liyglın şekilcle kullaırılıııası

Yönıinde g|izel bir deıreyiır-ı elde etı-ııekle birlikte, öğretmenleri tarafıııdan yapılaıı

YanlıŞlarııı düzeltilmesi bir eğilim öğretim etkinliği haline getirilecektir. Gerçek

anlaıııda Yaparak ve yaşayarak, etkinliğin içerisinde öğreıııne olanağı elde

ediiecektir.

Bunlara ek olarak genel bir proje çerçevesi çizilip okulların ve ır"iilli eğitim

nrüdürlükleriniıı farklı etkinlikleı,ine alan açzırak etkinlik çeşitliliği ve paylaşıını

o luşturulması hedef'l enmiştir.
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