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GÖMEÇ ÇOCUK YAZARLARINI ARIYOR 

 

KONU: Anasınıfı öğrencilerinin resim çizerek kendi kitaplarını yazmaları. 

 

AMAÇ: Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin yeteneklerini 

geliştirmek, öğrencinin kendine ait özgün eserler üretebilmesini sağlamak, dili 

iletişim amacıyla kullanmasını sağlamak, bir işi ya da görevi başarmak için kendini 

güdülenmesini sağlamak, sözcük dağarcığını geliştirmek ve kendini yaratıcı yollarla 

ifade etmesini sağlamak.  

 

KAPSAM: 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında i l çemize  bağlı resmi ve  özel  tüm 

okullarda öğrenim gören, eğitim öğretim yılı başlangıcı itibariyle (31 Ağustos 2020) 48-66 ay 

aralığında olan tüm ana sınıfı öğrencilerini kapsamaktadır. 

 

DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

ETKİNLİĞİN HEDEFLERİ: 

a) Ana sınıfı öğrencilerinin kendilerini yaratıcı yollarla ifade etmelerini sağlamak. 

b) Ana sınıfı öğrencilerinin kitap, yazar, yazmak vb. terimleri tanımalarını sağlamak. 

c) Öğrencilerin kendilerine özgün eserler üretmelerini sağlamak, 

d) Öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilmelerini sağlamak, 

e) Derece alan eserlerin ülke çapında benzer faaliyetlere ışık tutmasını sağlamak. 

f) Çocuk yazarlar yetiştirmek. 

g) Derece alan eserlerin, çoğaltılarak, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarımıza 

gönderilmesi, bu sayede öğrencilerimizin paylaşım, yardımlaşma duygularını ve sosyal 

sorumluluk anlayışlarını geliştirmek, 

h) Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini  sağlamak  ve okula 

aidiyet duygusunu artırmak, 

Hedeflenmektedir.
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ETKINLIK KATEGORİSİ: 

Etkinlik tek kategoride yapılacaktır. “Okul öncesi eğitim” alan 48-66 ay aralığı hedef kitle 

olarak belirlenmiştir. 

 

BAŞVURU: 

Başvuru, e t k i n l i k  t a k v i m i n e  u y g u n  b i r  ş e k i l d e ;  ilçe web sayfasında yayınlanacak 

formun doldurularak, okul etkinlik grubu imzasıyla DYS üzerinden İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Strateji şubesine gönderilmesiyle başlar.  Etkinlikle ilgili tüm duyuru vb. DYS 

ve/veya ilçe web sayfasından yapılacaktır. Okullar öncelikle etkinliğe katılmak için başvuru 

yapacaklarını bildirecekler, sonrasında okul içinde yapılacak çalışmayla öğrencileri tespit edip 

öğrenciler adına en az 5 eser ile başvuracaklardır.  

Okul Etkinik Grubu: Her okulda oluşturulacak olan; bir idareci ve 2 okul öncesi öğretmeni 

olmak üzere 3 kişiden oluşmalıdır. 2 okul öncesi öğretmeni yok ise, bir ana sınıfı öğretmeni ve 

birinci sınıf okutan sınıf öğretmeni başta olmak üzere sınıf öğretmenlerinden biri veya okul 

müdürü komisyonda yer alır. 

Başvurusu alınan ve bilgileri kontrol edilerek başvurunun onaylanıp onaylanmadığına, varsa 

eksikliklerinin ya da ilave açıklamaların gerekli olduğuna dair cevap gönderilecektir.  

 

DEĞERLENDİRME: 

Başvurusu kabul edilerek, değerlendirmeye alınan eserler İlçe Çalışma Grubu tarafından 

etkinlik takvimine uygun bir şekilde değerlendirilerek, gerekli durumlarda öğrenci 

çağrılacaktır. 

Değerlendirme kriterleri ilçe çalışma grubu tarafından değerlendirme tarihinden önce 

hazırlanacaktır. 

Tüm değerlendirmeler bittikten sonra eserler ilçe/il tarafından yapılacak bir sergide 

sergilenecek ve sergi sonrasında istenildiği takdirde proje ekibine teslim edilecektir. 

 

 

 

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar Ödül Töreni sırasında açıklanacaktır. 

 

Ödül Töreni ve Yeri: Ödül töreni ve serginin yapılacağı yer daha sonra bildirilecektir. 
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İLÇE ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ: 

Emine AŞKAN  : İlçe MEM/ Şb. Müd (Komisyon Başkanı) 

Gülten ULAŞ   : 6 Eylül ÇPL/Öğretmen (Proje Koordinatörü)  

İbrahim YAVER  : İlkkurşun Anaokulu/Müdür  

   İsmail ERSOY   : Şht. Mustafa Güvenç Aldemir İlk./Öğrt 

  Abdulkadir KÖKSAL  : Gömeç And. Lisesi/Öğretmen 

  Özge YÖNTEM   : İlkkurşun Anaokulu/Öğretmen 

 

 

ÖDÜLLER: 

Dereceye giren eser sahipleri öğrenciler, öğretmenleri ve okulları ödüllendirilecektir. 

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere moral hediyesi verilecektir. 

Ödüller daha sonra duyurulacaktır. 

 

Derecelendirme: 

• 1. 2. 3. gibi derecelendirme açıklanmadan ilk üç eser 

• Derecelendirme açıklanmadan sonraki iki eser dereceye girecektir. 

 

TELİF HAKKI: 

Katılımcı etkinliğe gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu, o k u l  e t k i n i k  g r u b u  kabul, 

beyan ve taahhüt eder. Etkinliğe gönderilen eserin özgün olmamasından doğacak tüm 

sorumluluklar okul çalışma grubuna aittir. 

Eserin telif hakkı eser sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, etkinl iğe/yarışmaya 

gönderdiği eserin "Millî Eğitim Bakanlığı" tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım 

hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince etkinliğe gönderdiği eserin çoğaltma, 

değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili 

bilumum telif hakları için Millî Eğitim Bakanlığı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. 

Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri 

almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans 

için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu 

kabul, beyan ve taahhüt eder. "Millî Eğitim Bakanlığı" eserler için katılımcının yukarıda 

verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. 

 

a- Genel Özellikler: 
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1) Eserler özgün olmalıdır; kopya, değişim, benzetme olmamalıdır.  

2) Eser en fazla 10 sayfayı geçmeyecek şekilde; A4 boyutunda spiralli resim defterine öğrenci 

tarafından hazırlanmalıdır. Oluşturulan eser bu spralli resim defteri halinde teslim 

edilecektir.  

3) Öğrencinin etkinlik için teslim edeceği A4 boyutunda spiralli resim defterinde, eserin 

oluşturulduğu en fazla 10 sayfa dışında sayfa bulunmamalıdır.  

4) Öğrenci hiçbir koşulda eser oluşturma aşamasında yardım almamalıdır. 

5) Eserlerin etkinliğe bir isim verilerek katılması gerekmektedir. Eser için verilecek isim, 

eserin ana fikrini yansıtır, orijinal olması ve en fazla 5 kelime olması gerekmektedir. 

6) Resim yapılırken belirtilen boya türleri dışında, başka boya türü veya başka teknik 

kullanılamaz (resim yapıştırma, yapıştırıcı kullanma vb.)  

7) Eser hazırlanırken; mum boya, pastel boya, kuru boya ve keçeli kalem kullanılacaktır. 

8) Yukarıda belirtilen boya malzemeleri dışına çıkılmadan resim ve boya türleri karışık olarak 

kullanılabilecektir. 

9) Eserde her bir A4 sayfa arkasına “sayfa no/toplam sayfa no ve öğrenci adı” yazılmalıdır. 

10) Eserde her bir sayfa ayrı ayrı yatay veya dikey kullanılabilir. 

11) Eser anasınıfı öğrencileri; bilişsel-dil-motor-öz bakım becerileri-sosyal ve duygusal 

gelişim alanlarını desteklemelidir. 

12) Eserde kullanılacak nesne ve kavramların neler olacağı ile ilgili veya eserin içeriği ile ilgili 

herhangi bir kısıtlama yoktur. 

 

 

 

 

NOT: Proje ile ilgili detaylı bilgiyi Proje koordinatörü GÜLTEN ULAŞ’dan 

alabilirsiniz. (0507 1630428) 
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“GÖMEÇ ÇOCUK YAZARLARINI ARIYOR” Takvimi 

Sorumlu Birim Tarih İşlemler 

 

İlçe MEM 

Strateji Şubesi 

 

 

01.03.2021 

Etkinliğin duyurulması ve başvuru takviminin 

yayımlanması 

 

İlçe MEM 

Strateji Şubesi 

 

01.03.2021 - 09.03.2021  

 

 

 

DYS üzerinden okullar tarafından 

başvuracaklarına dair resmi yazı gönderilmesi 

 

 

İlçe MEM 

Strateji Şubesi 

 

23.04.2021 

 

 

 

Eserlerin hazırlanması 

Eserlerin teslim edilmeden önce son kontrolü 

Eserlerin Teslimi 

 

 

İlçe MEM 

Strateji Şubesi  

 

03.05.2021 

 

İlçe Çalışma Grubunun değerlendirme 

kriterleriyle, değerlendirme çalışması yapması 

 

İlçe MEM 

Strateji Şubesi 

 

 

Ödül almaya hak kazanan ve katılım sağlayan tüm 

eserlerin ilanı 

 

Ödül Töreni 

Ödül Töreni daha sonra ilan edilecektir. 

 


