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MUĞLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

“GENÇ KALEMLER” PROJESİ  

UYGULAMA YÖNERGESİ 

 
 

 

    Projenin Adı 

 

     GENÇ KALEMLER PROJESİ 

 

 

Projenin Amacı 

 

 

 Ortaokul ve ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin edebi eserler 

üretmelerini sağlamak ve bu alanda kariyer planlamalarına katkıda bulunmak. 

 

 

 Proje Başkanı 
 

 

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ  

 

   Proje Ekibi 
 

 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

 

Strateji Geliştirme Şube Müdürü Tarık TÜFEKÇİ  

AR-GE Birimi ; M. Özlem KAVURAN, Serdar SARGIN, Şule 

ARMUTÇUOĞLU, Gözde GÜRDAL 

 

Projenin Yasal 

Dayanağı 

 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve 

Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (Resmi Gazete 

13.01.2005/25699) 

 

Projenin  

Hedefleri 

 

 

                        Çalışmanın Hedefleri 

 Ekim ayı içerisinde 13 ilçemizdeki bütün ortaokul ve 

ortaöğretim kurumlarında yazma becerilerini geliştirmeye 

yönelik etkinlikler içeren kulüp kurmak 

 Tüm ilçelerimizde proje tanıtma toplantıları düzenleyerek 

projenin yönergesini, Genç Kalemler kulüp tüzüğünü, kulüp 

etkinliklerini ilgili branş öğretmenleriyle paylaşmak ve ilçe 

koordinatör öğretmenlerini seçmek. 

 Bütün ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında kulüp 

etkinliklerine katılan öğrencilerimizde çeşitli edebi türlerde 

yazı yazma konusunda farkındalığı artırmak  

 Aralık ayı içerisinde ilçelerdeki koordinatör öğretmenlere 

yönelik yaratıcı yazma ve masal anlatma atölyeleri 

düzenleyerek buradan edindikleri bilgi ve deneyimleri 
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bulundukları ilçelerdeki öğrenci ve öğretmenlere 

aktarmalarını sağlamak 

 En az 5 tane Türk şair ve yazar ile öğrencilerimizi ve 

öğretmenlerimizi buluşturarak öğrencilerimizin yazarlık 

mesleğini tanımalarına yardımcı olup onlara yazarlık 

mesleğini sevdirmek 

 Kulübe üye olan öğrencilerimiz tarafından kulüp faaliyetlerini 

kapsayan okul panosu, okul dergisi, düşünce kumbaraları  

hazırlanıp sunulmasını sağlamak ve her ay bu çalışmaların 

güncellemesi için onları yönlendirmek 

  Proje ekibimiz tarafından hazırlanan takvime göre  -haftanın 

bir günü- sırası gelen okuldan bir öğrencinin yazısının düzenli 

olarak yerel basında yayımlanmasına aracı olmak 

 Öğrencilerin  yazılı eserlerini paylaşmak üzere web sitesini 

geliştirmek  

 Öğrencilerimizin proje kapsamında her türlü kulüp etkinliğini 

paylaşmalarına olanak sağlamak üzere açtığımız facebook 

sayfasını yaygınlaştırmak. 

 Kulüp koordinatör öğretmenlerimizin hem öğrenci yazılarını 

paylaşmaları hem de birbirleriyle iletişim kurmalarını 

kolaylaştırmak üzere sosyal medya  grubu kurmak 

 Yazılı eserlerini kitap haline getirmek isteyen  öğrencilerimize  

maddi destek sağlamak ve çeşitli ödüllerle onları yazmaya 

teşvik etmek  

 Genç Kalemler projesi değerlendirme anketi uygulamak. 

 

Projenin 

Uygulanacağı 

Yer 

 

   İl genelindeki bütün  

ortaokul ve ortaöğretim kurumları  

Proje Özeti 

 

       

İl genelinde 146 068 öğrenci ve 9 978 öğretmen bulunmaktadır. Eğitim öğretim 

süreçleri içerisinde 156 046 kişi bulunmasına karşın edebi alanda eser üreten 

tespit edilmiş 50 öğretmen/öğrenci bulunmaktadır. Bu kişilerin genel toplam 

içerisindeki oranı %0,032'dir. Bu oranı yükseltmek amacıyla proje kapsamında 

ilimiz genelindeki bütün ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında "Genç Kalemler 

Kulübü" kurulacaktır. Projede öğrenci ve öğretmenlerin etkin olarak katılımı ve 

yazınsal ürünler üretmeleri hedeflenmektedir. Kulüp kapsamında yapılacak 
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faaliyetler kulüp yönergesinde detaylı olarak anlatılmıştır. Kulüp faaliyetleri 

kapsamında yapılan yazma faaliyetleriyle yazarlık mesleğine ilgi duyan 

öğrencilerin eserlerinin pano, gazete, dergi vb. yayımlanmasına olanak 

sağlayarak kariyer planlarına katkıda bulunulacak, kitap çıkarmak isteyen 

öğrencilere maddi, manevi destek sağlanacaktır. 

 

Sorumluluklar 

Genç Kalemler  Projesi Kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin 

Sorumlulukları 

1. Genç Kalemler projesi kapsamında ilçelerde açılan Genç Kalemler 

Kulübü faaliyetlerini takip etmek 

2. Her dönem sonunda kulüp rehber öğretmenleri tarafından hazırlanan 

kulüp faaliyet raporunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimine 

ulaştırmak 

3. Genç Kalemler Kulübü öğrenci yazılarını incelemek üzere kulüp rehber 

öğretmenlerinden oluşan yazı inceleme komisyonu kurmak 

4. Öğrenci yazılarının düzenli olarak yayımlanmasına yönelik yerel 

gazetelerle protokol hazırlayıp imzalamak 

5. İlçelerde bulunan okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerin sosyal 

medya, gazete, dergi ya da diğer yayın organlarında yayımlanan 

yazılarını denetlemek 

6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleri arasında proje 

uygulamalarına yönelik yapılacak olan yazışmaların takibini yapmak 

7. İlçelerde proje kapsamında yapılacak toplantı ve her türlü faaliyet için 

mekan tahsis etmek. 

Genç Kalemler Projesi Okul Müdürlerinin Sorumlulukları 

1. Sene başı öğretmenler kurulu toplantısında Genç Kalemler Kulübünün 

kurulmasıyla ilgili karar almak ve bu kararın tutanaklara geçirilmesini 

sağlamak 

2. Genç Kalemler Kulübü rehber öğretmenlerini belirlemek 

3. Kulüp rehber öğretmenlerini kulüp faaliyetleriyle ilgili sorumlulukları 

hakkında bilgilendirmek 

4. Genç Kalemler Kulübü toplantı ve faaliyetleri için mekan tesis etmek 

5. Yürütülen kulüp faaliyetlerinin takibini yapmak 

6. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen Genç Kalemler Kulübü ile ilgili 

yazıları kulüp rehber öğretmenlerine tebliğ etmek. 
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Genç Kalemler Projesi Kulüp Rehber Öğretmenlerinin Sorumlulukları 

1. Genç Kalemler Kulübünü kurmak 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Kalemler Kulübü 

tanışma ve değerlendirme toplantılarına katılmak 

3. Genç Kalemler Kulübü tüzüğünü oluşturmak 

4. Kulüp Faaliyetlerini çerçeve program dahilinde kendi imkanlarına uygun 

olarak geliştirmek 

5. Kulüp öğrencilerini yazmaya teşvik etmek 

6. Genç Kalemler Kulübü kapsamında ortaya çıkan ürünleri sergilemek 

üzere kulüp panosu oluşturmak 

7. Genç Kalemler Kulübüne yönelik yapılacak her türlü faaliyette İl ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleriyle irtibatta olmak ve destek vermek 

8. Genç Kalemler Kulübü öğrencilerinin yazılarını kontrol etmek ve 

yayımlanmasına destek olmak. 

9. Dönem sonunda kulüp değerlendirme raporunu yazmak. 

 

 

Başlama- Bitiş 

Tarihi 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında uygulanacaktır. 

 


