
T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Modorlogu 


SaYI : 32026198-821.99-E.12843557 14.11.2016 
Konu : Bana Bir Hikaye Yaz Projesi 

............................................KAYMAKAMLIGINA 
il~e Milli Egitim Modorlogo 

..................................................MlTDDRLUGUNE 


ilgi :Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Modorlogo'ntin 
10/1112016 tarih ve 12718670 saYlh yazlSl. 

TUrk Donyasl Vakfmm; yazarhga ilgisi olan ogrencileri tespit etmek amaclyla TOrkiye 
geneli resmi/ozel tiim anaokulu, ilkokul ve ortaokul ogrencilerine yonelik "Dana Dir Hikaye 
Yaz Projesi" etkinligi dozenlemek istedikleri ilgi yazl ile bildirilmi~tir. 

Soz konusu etkinlik ile ilgili yazl yazlmlz ekinde gonderilmi~tir. Okulunuz 
ogrencilerine gerekli duyurunun yapllmaStnl ve kattlmak isteyenlerin ekli adrese moracaat 
etmeleri hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 
Vali a. 

Milli Egitim MudOr V. 

Ekler: 

l-Yazl (7 Sayfa) 


DagltIm: 

il~e Kaymakamhklanna 

Resmi/Ozel Tum Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Mud. 


Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~ttL http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6dbe-804b-3070-bedb-07ca kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Yenilik: ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigu 


SaYI : 88013337-821.99-E.12718670 10.11.2016 
Konu: Bana Bir Hikaye Yaz Projesi 

............."ALiLiG~ 


(il Milli Egitim Miidiirliigu) 


ilgi : Tiirk Diinyasl "akfmm 08/1112016 tarihli ve 12549022 saYlh gelen yazlSl. 

Tiirk Diinyasl "akfmm; yazarhga ilgisi olan ogrencileri tespit etmek amaclyla Tiirkiye 
geneli resml/ozel tUm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul ogrencilerine yonelik 
"Bana Bir Hikaye Yaz Projesi" nin duyurulmasl talebine ili~kin ilgi yazl ve ekleri 
incelenmi~tir. 

"www.hikayeyaz.org" internet adresinden yiiriitiilecek olan soz konusu projenin; 
Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu ile Tiirk Milli Egitiminin genel 
amaylarma uygun olarak ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaylara aykmhk 
te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul, iVil¥e milli egitim miidiirliikleri tarafmdan 
geryekle~tirilmek iizere, derslerin aksablmamasl ve goniilliiliik esasma gore yapdmasl 
kaydlyla duyurulmasl uygun goriilmii~tiir. 

Bilgilerinizi ve geregini arzlrica ederim. 

Mehmet ROSEN 

Bakan a. 


Genel Miidiir ". 


Ek: ilgi yazl ve ekleri (6 sayfa) 
Not: Etkinlige http://yegitek.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinliklerlkategoriI19 adresinden ula~lliabilir. 

Daglt1m: 
Geregi: Bilgi: 
BPlam Temel Egitim Genel Miidiirliigii 

Ortaogretim Genel Miidiirliigu 
Din Ogretimi Genel Miidiirliigii 
Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigu 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii 
Ozel Egitim ve Rehberlik: Hizmetleri Gen. Miid. 

Tiirk Diinyasl "akfl 

Teknikokullar - 06500 Yenimahallel ANKARA YEGiTEK bilgi i~in: A. SEviNDiK (Ogretmen) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 2969485 
e-posta: yegitek@meb.gov.tr Faks: (0 312)223 87 36 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalannll~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden fcSc-3dfS-306e-82b1-31ge kodu ile teyit edilebilir, 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr
http://yegitek.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinliklerlkategoriI19
http:www.hikayeyaz.org


TURK nf1NYASI VAKFI 

SaYI : 20161&4 C 	 07/1112016 
Konu : "Bana Bir Hikaye Yaz" Projesi 

T.e. 
MaLi EGtTtM BAKANLIGI 


Yenilik ve Elitim Teknolojileri GeBel Mildilrlillti 

(tleti,im Daire Ba,kanhlJ) 


"Bana Bir Hikiye YUn Projesi 6~cilerin ezberci zihniyetten kurtularak kendi 
b~ma karar verebilen ve kendi kendine ogrenebilen bireyler olmasull saglayacak ozgiin bir 
projedir. Aym zamanda eAitimin niteli~ini, 6~enme etkinliklerini destekleyecek bir ~all~adlr. 

Temel Elitim ve Ortaolretim kademesinde bulunan tOm ogrenciler portala girerek 
hikaye (www.hikaveyaz.org) yazabileceklerdir. 

Hikaye portah alt kategorHeri $unlardlr: 
• 	 Kazanlm odakh hikayeler 
• 	 Degerler Egitimi: Bu alandaki hikiyeler He sevgi, saygl, ho~gOrU vb. hikayeleri 
• 	 Belirli GUn ve Haftalar: BelirH GUn ve Haftalarm i$lenmesine yonelik hikayeler 
• 	 Cocuk Haklannu Koruyomm: Burada Cocuk Haklan Bildirgesi'ne uygun hikByeleri 
• 	 Olkemizin kUltil.rel ve tarihi gilzelliklerini daba yakmdan tammaya yonelik hikayeler 
• 	 Milli. manevi, tarihi, kOltUrel ve turistik degederi geli$tirmek. kommak, y8.$8tmak ilgili 

hiUyeJer. 

Ogretmelerin yeni ders ara~ - gereci gibi kuUanacagt partaltmlZdaki hikayeler; editorler 
tarafindan incelenecek, gerekli dOzeltmeLerden soma yaYlmlanacaktJr. Portahnuzda 
yaYlmlanan hikayeler, akademisyen, yazar ve ogretmenlerden olu,turulacak se~ici kurul 
tarafmdan (aym, )'lIm hikayeleri) degerlendirilecektir. Sonu~ olarak yazarllAa ilgisi olan 
gen~Ieri tespit etmek, hikayelerin hem eAitici hem 6A£etici yanUnQ ortaya ydwmak temel 
ahnacaktlf. Genylerin gelecege yonelik hayallerini ke~etmek Onceligimiz olacakttr. 

Bakanhgmlzla i~ birligi talebimizi belirtir. talebimizin uygunlugu halinde projemizin iIIilye 
milli egitim mUdUrIOklerine ve okullara duyurulmasl, gerekli izin ve desteAin SagIanmasl 
konusunda bilgi ve geregini arz ederim. 

irtibat Numarul : 
Ahmet TATAR - 0505571 52 19 
Hila) ENGUR BIRCAN - 0505 742 22 85 

Yenilik ve Egitinl TcknoloJiled 
Genet MudiirJugu 

li.lRK OONVASI VAKfl 
Ot1a Mahallesl Sevh $en'lsettln Sokak No:l0/11 Odunpazan/ESKi$fHIR Tel: 0 (222)230 28 38 Fax: 0 (222) 226 4326 

turkdunvasivakfi.orll.tr - tdvl&turkdunvasivakfi.ora.tr 

http:tdvl&turkdunvasivakfi.ora.tr
http:turkdunvasivakfi.orll.tr
http:www.hikaveyaz.org


•• •• 

TlJRK DUNYASI 


VAKFI 

HAKKIMIZDA 

"Bana Bir Hikaye yaz" projesinin web portahna ho~ geldinizl 

Bilginin hlZla uretildigi ve tuketildigi bir c;agda, c;ocuklanmlzm okuma merakmm dunya 
c;apmda hayli azaldlgml hepimiz biliyoruz. Eski kitap kurtlanndan glinlimlizde artlk yok 
mu? <;ocuklar artlk hayallerinin pe~inde ko~muyor mu ? Hayalleri masala, hikayeye 
donu~emiyor mu?? Ben buyuyunce yazar olacaglm! Diyen c;ocuklar yok denecek kadar 
azaldl. 

Sadece hayal ettiklerinizi yazma karannl almanlz yeterli. Bunu kaleminiz ile kaglda, cep 
telefonu yada bilgisayannlz ile wep portalimlza www.hikayeyaz.org ) aktarabilirsiniz. Yannln 
untu yazarlan olmak yolunda ilk adlml atml~ olma isteginiz bizleri c;ok heyecanlandlrdlglnl 
bilmenizi isteriz. Yapllacak tek ~ey birazClk yazlp eglenmek. 

Web Portahmlz 7 -18 ya~lan araslndaki genc;lerimizin okuma, anlama ve yazma 
becerilerinin geli~tirilmesini hedeflenmektedir. Ancak portahmlza her ya~ ve meslek 
grubundan katlllmCl da hikaye yazabilir. 

Bu proje, ders kitaplanndaki klasik okuma ve anlama c;ah~malanndan farkh bir yapl 
ic;erisinde, ogrencilerin okuma, anlama ve yazma becerilerini geli~irerek list duzeyde 
zihinsel i~lemler gen;ekle~tirmelerine olanak saglamak amaClyla ortaya konan bin;ok 
faaliyetleri ic;ermektedir. 

Projenin diger hikaye yuma sitelerinden farkl nedir ? 

Bu projede oncelik kazanlm odakh hikayeler yazmaktlr. Meb mufredatl dahilinde yer alan 
kazammlan butun meslek gruplamn da katkllanyla zenginle~tiripl hikayelestirmektir. 

http:www.hikayeyaz.org


Ogretmenlerin gunluk ders programlannda kullanabilecegi hikayeleri ogrencilerin 
begenisine sunmaktlr. 

Bu proje akllh tahta uyumlu fatih projesine de destek vermekte ve EBA portahna i~erik 
olu~turacak. Ogrenciler, Ogretmenler, Velilere, Akademisyen Hulya Hamm'dan firmci Ender 
Abj'ye, Di$~i Mustafa Bey'den, Dgretmen GUlay Hamm'a kadar buWn meslek gruplan 
deneyimlerini hikayele~tirerek projeye katllabilecektir. 

Aynca Belirli Gun ve Haftalann hikayelerle zenginle~tirilmesi, Degerler egitimi konusunda 
harika fikir ve hikayelerin ortaya ~Ikmasl, ~ocuk haklan bildirgesine uygun hikayelerin 
yazdmasl, deger yargllanmlzln taninmaSI ve Turk kulturune uygun hikayelerin siz degerli 
yazar guruplanmlzln elinden hayat bulmasl ... 

t;ok heyecanh degil mi ? 

Aynca Ogrencilere Turk dilini sevdirmek, kurallanm sezdirmek; onlan, Turk~eyi geli~im 
sureci i~inde bilin~le, ozenle ve guvenle kullanmaya yoneltmek. Onlara, dinleme, okuma 
ah~kanhk ve zevkini kazandlrmak; estetik duyguranmn geli~mesinde yardimci olmak; 
Ogrencilerin kelime dagarClglm zenginle~tirmek, ~ocuklann zihinsel bellek geli~imini 
desteklemek. Turk~eyi anlama ve anlatma. Turk<;e'nin egitim ve ogretimdeki onemi ve 
i~levine katkl vermek amaclyla gonGllu Turk~e ogretmenleriyle yazarlara desteklemek 
olmak. 
Sonu<; olarak, anlama, du~unme, slralama, slmflama, ele~tirme, ammsama, analiz~sentez 

yapma, degerlendirme gibi ~e~itli zihinsel yeteneklerin geri~tirilmesine ve de gelecegin 
yazarlanmn yeti~tirilmesinde onemli bir yeri olan bu ~h~ma Turk Dunyasl Vakfl 
tarafindan desteklenmekte ve ylirGtulmektedir. 
Projenin ikinci ylllnda ise Turk Dunyasl Hikaye Havuzu olu~turulup, diger Turk 

cumhuriyetlerinden gelen hikayelerle web sitemiz daha kapsamh olacaktlr. 

Bana Bir Hikaye Yu proje faaliyetleri; Proje ortaklar. ve PaydClflar.; 

• 	 Hikaye Yazma Atolyeleri • T. C KUltur Ve Turizm Bakanhgl 
• 	 Hikaye Anlatma Atolyeleri • T. C Milli Egitim Bakanhgl 
• 	 Dijital Hikaye Yazma Atolyesi • T. C Ba~bakanhk- YTB - Yurtdl~1 

• 	 HikayeJeri Drama Yoluyla Turlder ve Akraba Topluluklar 
Oyunla~tlrma Atolyesi Ba~kanhgl 

• 	 Gorsel Hikaye Okuma Atolyesi • 	 Turksoy 
• 	 <;izgi Film Atolyesi • TRT Genel Mudura 
• 	 Bez Bebek Atolyesi • Eski~ehir Valiligi, 
• 	 Geleneksel Sanat Hikayeler • Anadolu Oniversitesi 

• 	 Eski~ehir Osmangazi Oniversitesi 

• 	 Eski~ehir II Milli Egitim MGdurlGgu, 
• 	 Eski~ehir Aile ve Sosyal Politikalar 

1\ MGdurlugu 

• 	 ETi 
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rM DiinyasI \bIcIi 
MIi Egitim Bakanlt{1

KiiIIiir Ye biz:m BakrtitI.g, 
EslciJehir \tJiJigi

AnadoIu UnNersifesi 
EsIci$8hir~Oniversilesi 
EJci$8hirii MiIIi EgiIim ~ 

EJci$8hir Aile Ye SosyaI PoImIa:Jar " 

• 

:\j'bl Y~ oS',/' 

4t(~~IOl" ; 
~ ~ 

~ ~ 

··i~1e 
_ ,;t'(~z. 
'~'"'''' 

.% 
J I 

Kag.tKalem 
KullanYaz 

2 
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J HmesIlerJl h,.~yamr~SlIyfDItJlRm
" '.. rlllJ.!k/erigilnq IM'dar_ lfurtDneslltadtJr bmaIt. 

.• ' ..~jifmurtlJneSi I/odQrsaf\Ie ttmildir vxuJrIannyoztiIkIan 
_:. ·En hcyeam wridh~ heniil)'aZlfrnanH$oIonIar. 

~9JIaIanum='rmdt.. 

Stwan~altmda ~bert1# 

~ heyIlmm. o,te,ie, ..gIldi4krini. 


81rliJrte)VZQhm bu ~HaJdIerin~~1toIbi,."dDkuns.un. 

~~ ItoIeminin miRkIIe6i dsun. 


Sen engiJal hIItIJyani~~yIIt!1r1eri umuda doIsun. 


I ~r:lle""it1le ..-e..1k1~...... 

I 
 www.hillayeyaz.org 

~ 4..~.5.\,;.,.~ ... " (I)!i! "~"" ~U~f~H : ~ _",jI,._ UJIJHtI~ 1!!. 

'(," I ~ • ,I " \ 

F ....I.'1e+le....iMi& !'tel...... Mi ? 
Hikaye Yazma AtOlyeleri 


Hikaye An/alma Seminerleri 

Dijilal Hikaye Yazma Kurs/arl 


Hilcaye/eri Drama YoIuyIa Oyvnla$hrma 

GOrseI Metinlere Bakarak Hi/(aye Anlatma 


'D;;~e.!tIe.t1eeek e -I-ki"1/;kf?fc·,J:':~LL 
j::>.,.&'SeJe/'M ,<"t,,;? 

IunIGr neIer mI? NeIer yoIc neIer ? 

Hikaye bmCInbna~~ 

Benim hilcayem aIOIye ~I~ 


0-4 ~~hi~ anIaItmp hilcaye videoIan oIu$turmo. 

4-7~~ ,.imI;hi/caye anlaIrm, 


7-J4 ~~/Jann Ye gent;Ierin hikaye yemm'.

gengerin dftiblhikayeyazunl. 

IS+i......lcii'..... 

http:www.hillayeyaz.org
http:1toIbi,."dDkuns.un
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MasaI... HayaUerinle Renklendir 

8i1ginin h,zIa OretikJ;g; ve tiiketikJig; bir ~do, 
~ocuklonm'zm okuma merakmm aiJnya ~prndo 
hay/; azakJ'9m, biliyor muydunuz7 

Eski kitap le.urtlanndan (1iJnOmOzcle arhk yole. muP 
Cocuklar arhk hayallermin ~incle kO$muyor
muP Hayal/eri masal/ara, hikQyelere
dono,emiyor muP 

Peki yo RSen biiyiiyiince yazar oIacag,mH fikri 
~mu uzok geliyorf 

HC1)'Ir, h;~ c:le uzok c/egil. Oretken bir hayql 
gOcOnuz ve bir kaleminiz vorsa, yap,'acak 18k $8Y 
birazc,k yaz'p eglenmek. 

Hoell, internete gir, ...Jtllr.,......... ile tam~. 

Alamnda uzman ~rIar, editOrler ve eclebiyat
ogretmenleri sen; bekliyor. , 

,\ 
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:- I ,\ _" ... ,,' ,.•Proj&""", c;.ok 1-,&'1&1:.*,,,,1.' J&5i' J:;&~ ,"",kAy& -";1Mt. .
y*,&M*, s.-I-&I&~'wtJ&wt Ogrencilere TOrk dilini sevclinnek, kural/anm

C*,~kt "'&eI.....? sezdirmek ve TOrk~ clersinin am~/arrndan 
o/an din/eme, okuma al'$kan/,k ve zev#cini

8u projenin ooceligi kazamm adak/' hikd18ler kazondlnnak; estetik dur,gulorrnm geli$mesinde
yazmaktlr. MES/in ders programlan ddhilincle yarcl,mc, o/mak; ogrenc,/erin lce/ime dogarc,grnl 

18r alan kazammlan bOtiin meslek gruplamn do zeng;n/e$tirmef en oncelildi gCirevim;zdir. 
kat/Cllanyla zeng;nle$tirip h;kdye/~tirmektir. 

Aynca TOrk~eyi anlama ve anlatma, TOrk~enin 
Ogretmen/erin gOnlOk ders progromlarmda egitim ve ogretimdeki onem; ve ;$levine kat/n 

kullanabilecegi hikayeleri ogrencilerin vermek amac,y/a g6nOIIO TOrk~e ?fjretmen/er;yle 
begenisine sunmakhr. yazarlan clesteklemelciir. 

Su proje ak,/" tahta uyum/u FAriH Projesi'ne de Sonu~ oIarak, an/ama, dO$Onme, s,ralama, s,m
destek vermek amaclyla yazllml$hr. Rama, ele$tirme, ammsama, ana/iz-senlez rcJP

ma, degerlendirme gibi ~f;tli ~;hinsel yetenekler
EBA portalrna i~ik oIu~turacak pro;ec/e in (1t!.li$tirilmesine ve 9!JIece9in yazarlarmm

alcac:lemisyen HO/ya Hamm'don hrmci Encler 18ti$tiri/mesine katlel S!J9~k 5u ~a"$ma TOrk 
Abi'18, d;w; Mustafa Sey'den, ogrehnen GU/ay Diinyasl Vak~ taraf",dcin desteklenmekte ve 

yiJriitiilmektedir.Hamm'a kadar bOfOn meslelc gruplarl pro;eye 

kahlabi/ecektir. 
 Projenin ik;nci y,lmdo ;se Tork DOnyaslAynca belirli gOn ve haftalarm zeng;nle$tirilmes;,,1/ Hikdye, Havuzu o/U$turu/uP' diger TOrk 

c/egerler egitimi konusunda harika fikir ve CumhuriYet/eri'nclen gelen esMlerle web sitemiz 
hikayelerin orlaya ~Ikmasl, Cocuk Haklan doha kapsam/, oIacakhr. 

,(. 8ikJirgesi'ne uygun eserlerin yew/mas" c/eger 
>Jfl.yorg,lanmlzm tanmmasl ve TOrk kiiltiiriine uygun Her GOne Yeni Bir Hikaye 
'\.....: faikdye/erin siz clegerIi yazor guroplanm,zm
'il ~i elinclen hayat bu/mas" 

".;• .., ' 

'".,t''' •.• 
~. ..~ .. ..-.:' 



~~>~" 

Herltes kendi hikayesiniyamr bembeyazsayfa/ora... 

C~,.- Yiirekleri giinq hadarSICIlk. har tanesi hadar bemllt. 

~..~ .- yagmur tanesi ktidtu satwtemiztJ.ir pxuklann ytmhhlan. 


" " . ::: En heyecan wrid hikQyelerdir; heniizyaz"m~ oIanlm: PavIastIkpl ~an umut gibidir fQd,~.
": Sewanyalmurlann Qltmda nqeyM ~urmaytIDenzeryazmanm hqeaim. 

, ';~, 

- . Oylqse, kap gel di4ferini. Birli~yrual,m bu hi~. HaxaJlerin yiizw p!CujIn kalbine dokunsun. 
DostJiIgun giicu. kaJemmin milrekkebl oIsun. 

Sen en giizeJ hikayeni yazarlren, oIwyanlann yiirelrleri umut/Q doIsun. 

lem""; ~r'e""""e~~ir. 

www.hikayeyaz.org 
(t 

tSKIS£EHiR 
2~"t i..L.L\d 

i 

http:www.hikayeyaz.org
http:temiztJ.ir

