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PROJENİN ADI BİR TÜRKÜ BİR HİKAYE 

PROJENİN 

UYGULAMA ALANI 

Proje, Edirne’de bulunan okul öncesi, temel eğitim 1. Ve 2. Kademe 

ve ortaöğretim kademelerindeki tüm okullarda uygulanacaktır.         

PROJENİN SÜRESİ  2021–  2022 Eğitim-Öğretim Yılı 

HEDEF KİTLE 
Proje, Edirne’de bulunan ilkokul, temel eğitim 1. ve 2. kademe, 

ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrenciler.     

PROJE SAHİBİ Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

PROJE ORTAĞI İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Okul Müdürlükleri 

PROJENİN 

PAYDAŞLARI 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 

Okul Müdürlükleri 

 

PROJENİN AMACI 

 

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde ifade edilen “Çocukların 

kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini 

keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, 

oyunlarını ve folklorunu tanımasına, derslerle bütünleşik veya ders 

dışı etkinlik olarak ağırlık verilecektir.” ve “Yükseköğretim 

kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle çocuklarımızın bilimsel ve 

entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat 

alanlarındaki akademisyenler tarafından verilecek farkındalık ve 

vizyon etkinlikleri düzenlenecektir.” amaçları çerçevesinde  Türk 

Musikisine öğrencilerin ilgisinin çekilmesi, farkındalık çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

Türkülerimiz bizi ve bizim kültürümüzü yansıtan önemli 

miraslarımızdandır. Türkülerimizin hangi hikâyeler üzerine 

yazıldığını öğrenmek türküleri hissetmek ve yaşamak adına 

önemlidir. Bu kapsamda amacımız okullarımızdaki öğrencilerimizin 

türkülerimizi öğrenmesi, benimsemesi ve türkülerin hikayeleriyle 

bütünleştirerek Türk kültürünün öğrencilerimiz tarafından 

içselleştirmesini sağlamaktır. 

Öğrencilerin yalnız akademik anlamda gelişmelerinin yanı sıra 

günümüzde onların Türkülerimizin var olma nedenlerini öğrenmeleri 



 

 

ile birlikte sanata, sanatçıya ilgili ve saygılı bireyler olmaları 

hedeflenmektedir.        

 

 

PROJENİN  

AŞAMALARI 

 

Ekim Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a)Okullarda etkinlik komisyonlarının kurulması 

b)Okullarda yapılacak türkü etkinliklerine  ait etkinlik takviminin 

hazırlanması 

Kasım Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a)Okullarımızda projeyle ilgili Broşür, Afiş, Roll up vb. materyallerle 

türküler ve hikâyeleri farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmeye 

başlanması 

Aralık Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a)Okul panolarında ve okul sitelerinde seçilen türkülerin tanıtılması,  

afişlerin hazırlanması 

b)’’Bu Ayın Türküsü” etkinliği için gerekli öğretmen ve öğrenci 

komisyonun oluşturulması ve her ay düzenli olarak faaliyetin 

gerçekleştirilmesi. 

c)Etkinliklerin sosyal medyada #bırtürkübırhikaye22 etiketiyle 

yayımlanması 

d) Etkinlik görsellerinden oluşan çalışmalara ait albüm, video ve 

diğer materyallerin okullar tarafından hazırlanması 

 

Ocak Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a)“Bu Ayın Türküsü’” etkinliğinin düzenlenmesi 

b)Etkinliklerin sosyal medyada #bırtürkübırhikaye22 etiketiyle 

yayımlanması 

c)Etkinlik görsellerinden oluşan albüm, video ve diğer materyallerin 

okullar tarafından hazırlanması 

d) Yayımlanması uygun görülen türkü ve hikayelerin okul sitelerinde 

ya da okulların sosyal medya hesaplarında paylaşılması 

e) Proje değerlendirme toplantısı yapılması, dönem sonu raporunun 2. 

haftada hazırlanması 

f)Proje dönem sonu faaliyet raporunun il ArGe birimine gönderilmesi 

 



 

 

Şubat Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a)“Bu Ayın Türküsü” etkinliğinin düzenlenmesi 

b)Etkinliklerin sosyal medyada #bırtürkübırhikaye22 etiketiyle 

yayımlanması 

c) Etkinlik görsellerinden oluşan albüm, video ve diğer materyallerin 

okullar tarafından hazırlanması 

d) Yayımlanması uygun görülen türkü ve hikayelerin okul sitelerinde 

ya da okulların sosyal medya hesaplarında paylaşılması 

Mart Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamaklar 

a)“Bu Ayın Türküsü” etkinliğinin düzenlenmesi 

b)Etkinliklerin sosyal medyada #bırtürkübırhikaye22 etiketiyle 

yayımlanması 

c) Etkinlik görsellerinden oluşan albüm, video ve diğer materyallerin 

okullar tarafından hazırlanması 

d) Yayımlanması uygun görülen türkü ve  hikayelerin okul sitelerinde 

ya da okulların sosyal medya hesaplarında paylaşılması 

 

Nisan Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a)“Bu Ayın Türküsü” etkinliğinin düzenlenmesi 

b)Etkinliklerin sosyal medyada #bırtürkübırhikaye22 etiketiyle 

yayımlanması 

c) Etkinlik görsellerinden oluşan albüm, video ve diğer materyallerin 

okullar tarafından hazırlanması 

d) Yayımlanması uygun görülen türkü ve  hikayelerin okul sitelerinde 

ya da okulların sosyal medya hesaplarında paylaşılması 

Mayıs Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a) “Bu Ayın Türküsü” etkinliğinin düzenlenmesi 

b) Edirne Bilim Kültür Sanat Spor ve Öğrenme Şenlikleri 

kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen 

okulların Türkü Dinletilerini sunması  

d)Etkinliklerin sosyal medyada #bırtürkübırhikaye22 etiketiyle 

yayımlanması 

e)Proje dönem sonu faaliyet raporunun il ArGe birimine gönderilmesi 



 

 

Haziran Ayı Yapılması Planlanan Proje Uygulama Basamakları 

a)Gerçekleştirilen tüm etkinliklerin sosyal medyada 

#birtürkübirhikaye22 etiketiyle yayımlanması 

b)Ekiplerin yıl boyu yaptıkları seçkileri okullarının sosyal medya 

hesaplarından yayımlaması ya da kitap haline getirmesi 

c)Hazırlanan kitaplardan birer örneğin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

AR-GE Birimine gönderilmesi 

 

PROJE YÜRÜTME 

EKİPLERİ 

 İl Milli Eğitim Müdürü 

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

 Şube Müdür 

 AR-GE Proje Sorumlusu 

 

BEKLENEN 

SONUÇLAR 

a)Öğrencilerin Türkülerin ortaya çıkış hikâyelerini 

öğrenmelerini sağlamak. 

b)Türk Musikisi ve makamları ile tanışarak öğrencilerin duyuş 

ve düşünüşlerini sanatsal bir üslupla görsel malzemeye 

dönüştürmelerini sağlamak, çalışmalarını sunarak başarısını 

çevresiyle paylaşarak özgüvenlerinin arttırılması. 

c)Öğrenciler arası iletişimin ve iş birliğinin kuvvetlenmesi, 

öğrencilerin özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmelerinin 

sağlanması  

ÇARPAN ETKİSİ 

Okul koridorlarının birer Sanat Sokağı'na çevrilerek öğrenciler 

arasında geleneksel Türk Musikisine ilgisinin artması, milli tarih 

bilincinin toplumda yükselmesini sağlayacaktır. Proje kapsamında 

öğrencilerin ortaya koydukları eserleri okuyan, dinleyen başta aileleri 

olmak üzere arkadaşları, akrabaları yakın çevrelerinde olan herkes 

etkilenmektedir. 

DAYANAK 

 T.C. Anayasası 

 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  

 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu 

 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 



 

 

 Eğitim Vizyonu 2023 Belgesi 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

PROJE MALİYETİ 

VE FİNANSMANI 

Okullar, bütün çalışmalarını paydaşlar, belediyeler, kendi öz 

kaynakları, okul aile birliği, esnaf ve veli destekleriyle yapacaklardır. 

TOPLAM  MALİYET  

DİĞER HUSUSLAR 

Yapılan etkinliklerden projeyi yansıtan, içeriği hakkında bilgi veren 

uygun fotoğrafların ve etkinlik çalışmalarının sosyal medyada proje 

etiketleri ile  

Paylaşılması gerekmektedir. 

#bırtürkübırhikaye22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

             EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

“ 20…- 20… yılı  …. Dönem ” PROJE FAALİYET RAPORU 

 

Okul İsmi 
 

Proje Sorumlusu 
 

Proje Ekibinde Görev 

Alan Öğretmenler  

( En az bir) 

1. 3. 

2. 4. 

Proje Ekibinde Görev 

Alan Öğrenciler. 
( Proje Türüne Göre 

Gerekiyorsa.) 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

Projenin  Okulunuzda 

Başlangıç Tarihi 

 

………. /…….… / 20…     

Projeye Katılan Öğrenci 

Sayısı 
( gerçekleştirilen etkinlik 

adı ile birlikte sayısı 

maddeler halinde 

yazılacaktır.) 

-…………………………………………… ( … ) 

- …………………………………………… ( … ) 

 

Proje Kapsamında 

yapılan çalışmalar 
( gerçekleştirilen tarih ile 

birlikte maddeler halinde 

yazılacaktır.) 

1………………………………………. ( Tarih:  ……………..) 

2. 

 

Proje Görselleri 
(Amacına uygun, projeyi 

iyi yansıtan şekilde her 

etkinliğe ait çekilmiş en az 

3 er fotoğraf tarih ve 

etkinlik adı ile birlikte 

ekleyiniz.) 

1. 

2. 

 

                                                                                                                          

                        ………./………/20… 
 

…………………………………                     
Okul Müdürü 

 

                          İmza  

 

 

EK-1 



 

 

 

 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı  

Projelerin Uygulanmasına Dikkat Edilecek Hususlar 

 

1- Proje kapsamında gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik ve faaliyetlerde yer alacak yönetici, 

öğrenci ve öğretmen ve velilerimizin; Milli Eğitim Bakanlığımızın Kovid-19 salgını nedeniyle 

alınması gereken tedbirler kapsamında uyulmasını istediği öneriler ve direktifler dikkate 

alınacaktır. 

2- Yönergelerde “ Projenin Aşamaları” başlığında açıklanan faaliyet türlerine göre uygulanma 

biçimleri aşağıda belirtilen başlıklar altında gerçekleşecektir. 

a) Proje Yarışmaları 

b) Gezi 

c) Okul Panosu, Afiş vb. Materyal Hazırlama 

d) Görsel Sahne Sunumu  

e) Konferans, Seminer, Eğitim vb. Düzenleme etkinlikleri 

f) Kitap, Dergi, Broşür, Video ve Yazı vb. hazırlama 

g) Okul Fiziki Ortam ( Laboratuvar, Kütüphane vb.) Düzenleme Çalışmaları 

h) TBA Atölye Çalışmaları ve Kurslar  

i) Sergi, Şenlik ve Fuar Düzenleme 

3- Okul/Kurumlar Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetlere ait bilgi, belge ve 

görseller Proje Faaliyet Raporu ( EK- 1) formu 1. ve 2. Dönem sonu olmak üzere 2 defa 

okullar tarafından eğitim öğretim bitmeden önce bulundukları İlçe Milli Eğitim Proje 

birimlerine göndermeleri gerekmektedir. 

4- İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörlerince Okulların gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlere ait 

rapor, bilgi, form ve seçilmiş görseller ( EK-4)  “İlçe Faaliyet Raporu” olarak uygun şekilde 

düzenlenerek arge22@meb.gov.tr adresine gönderilecektir.  

5- Edirne Merkez Okul/Kurumlarımız etkinlik ve faaliyetlerine ait bilgi, belge ve görseller Proje 

Faaliyet Raporu ( EK- 1) formunu 1. ve 2. Dönem sonu olmak üzere yılda 2 defa eğitim 

öğretim bitmeden önce düzenleyecektir. 

6- Okullar gerçekleştirilecekleri projelerde görev alacak öğrenciler için, projelerin 

faaliyetlerinde, yaygınlaştırma ve tanıtım süreçlerinde öğrencilerimizin sosyal medyada, yazılı 

ve görsel medyada görünürlüğünde bir sakıncası olmadığına ilişkin velilerinden izin belgesi ( 

EK-5)  “Muvafakat Belgesi” almadırlar.  

7- Dönem sonunda “İl ARGE Web sayfası” içerikleri için gerekli bilgi ve dokümanların hızlı ve 

kolay temini için projelere ait bilgilerin düzenli olarak tutulması ve arşivlenmesi önem arz 

etmektedir. 

8- Eğitim Öğretim yılı içerisinde yukarda belirtilen hususlarda yöntem ve biçim olarak değişiklik 

olduğunda İl/ İlçe Arge Koordinatörlerince Okul Müdürlükleri bilgilendirilecektir. 

 

 

 

EK -2 

mailto:arge22@meb.gov.tr

