
PROJENİN ADI “OLUŞTUR GRUBUNU, SAHNELE  OYUNUNU” TİYATRO ŞENLİĞİ 

PROJENİN  GEREKÇESİ  
Tiyatro  sanatı  aracılığıyla, öğrencilerin  sosyokültürel gelişimine 
katkıda bulunmak, kültürlerin çağdaş tiyatro anlayışı ile 
yoğrulmasını desteklemektir. 
 

YASAL DAYANAK a)1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
b)Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği. 

PROJENİN AMACI  VE 
HEDEFLERİ 

 
AMAÇ: 
1-Türk  Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda  
öğrencilerin  milli  ve estetik  duygularını güçlendirmek, güzel 
sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini artırmak, serbest 
zamanlarını değerlendirmek  ve okul-çevre arasındaki bağları 
sağlamlaştırmak. 
 
2-Gençlik tiyatro toplulukları arasında iletişim başlatarak sosyal 
kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak. 
 
3-Gençlere güzel sanatlar ve tiyatro alanındaki becerilerini 
sergilemek için fırsatlar tanımak. 
 
4-Tiyatroyu toplumun her kesimine yaymak,  tiyatro izleyicisi 
sayısını ve kalitesini arttırmak. 
 
HEDEF: İnsan hayatını her yönü ile yansıtan tiyatronun insan, 
toplum, millet ve insanlık için taşıdığı büyük değeri belirtmek; 
uygulamalarla tiyatro ve sevgisini yaygınlaştırmak; tiyatronun 
eğitici ve kültürü artırıcı rolünü göstermek. 
 

PROJEYİ  YÜRÜTECEK 
KİŞİ/KURUM/ KURULUŞLAR 

İsmail CAZAĞ-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Yöneticisi 
Timur ERGÜN-Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Tacetdin ALDEMİR-Özel Fethiye Ata İlkokulu/Ortaokulu Müdürü 
İsa ARIKAN-Özel Fethiye Bilgifen İlkokulu/Ortaokulu Müdürü 
Hakan YURTSEVEN-Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü 
Muammer ŞAHİN-Şefika Pekin MTAL/Edebiyat Öğretmeni 
Değer ERDEMLİ-Mustafa Kemal MTAL/Matematik Öğretmeni 
Emine CENGİZ-Karaçulha ÇPAL/Müzik Öğretmeni 
Gülşen YEĞEN-FETAV/Emekli Öğretim Görevlisi 
Arzu NARTUR-FETAV 
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Resmi ve Özel Liseler,FETAV, 
Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi. 
 

PROJENİN  UYGULAMA 
ADIMLARI 

 
1-Şenliğin işleyişini, oluşturulan şenlik komitesi  yürütecektir. 
 



2-Oyun  metinleri, okul  müdürlükleri  tarafından oluşturulan 
komisyonlar tarafından ön incelemesi yapılarak, 5 Ocak 2018 
Cuma gününe kadar İlçe Eser İnceleme Komisyonu tarafından  
değerlendirilmek üzere teslim edilecektir. 
 
3-Şenlik Program Broşürünün  hazırlanması için projeye katılan 
okullar tarafından  oyunların konusunu  içeren kısa bilgi 9  Şubat 
2018  Cuma günü  mesai  bitimine  kadar İlçe MEM’ e 
bildirilecektir. 
4-Oyunların  gösterimleri sonunda; 
   1-En iyi   dekor                     2-En iyi  yönetmen 
   3-En iyi kostüm                    4-En iyi  metin 
   5-En iyi  kadın oyuncu         6-En iyi yardımcı kadın 
   7-En iyi müzik                       8-En iyi  yardımcı  erkek  
   9-En iyi  erkek oyuncu  değerlendirilmesinin  yapılması amacıyla 
oyunda  görev alan  öğrenci  isimleri  rolleri ile  birlikte 20 Nisan 
2018 Cuma günü  mesai  bitimine kadar İlçe MEM’e bildirilecektir. 
 
5-03 Mayıs 2018  Perşembe  günü  şenlik açılış programı  
düzenlenecektir. 
 
6-Dünya Tiyatro Basın  Bildirisi okunacak. Onur konukları 
konuşmalar  yapacak. Sokak gösterileri  düzenlenecektir. 
 
7-Oyunların afişlemeleri ve tanıtımları  şenlik programından önce 
yapılacaktır.  
 
8-Gençlerin ve Okul Tiyatrolarının oyunlarının  izlenmesi  için İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi 
organizasyon  yapacaktır. 
 
9-Oyunların sergilenme takvimi  (tarih ve saat)projeye  katılan 
okullar belli olduktan sonra okul müdürlüklerine  bildirilecektir. 
 
Oyunlarda Aranan   Özellikler: 
 
a)Oyunlar, Bakanlıkça  okullara tavsiye edilmiş  eserlerden veya 
öğretmen yahut öğrenciler tarafından yazılmış veya çevrilmiş  
olanlardan seçilmelidir. 
 
b)Oyunlar; milli ve manevi  duyguları  canlı tutan aile yurt ve 
millet  sevgisini yüceltici; çağdaş  topluma  uyumlu  insanlık ve 
tabiat sevgisi aşılayıcı Türkçenin  doğru , güzel ve etkili kullanıldığı  
öğrenci seviyesine uygun  nitelik taşımalıdır. 
 
c)Oyunların  dili  sade, canlı ve sahneye elverişli olmalı, öğrenci 
seviyesine uygun olmalıdır. 
 
d)Liseler arası tiyatro şenliğinde,içinde  açık-saçık sahneler 
bulunan,toplumda benimsenmiş değerleri yeren, gelenek ve  
göreneklerimize ve toplum düzenine uymayan, çocukluk ve 



gençlik çağının normal gelişmesine zararlı etkileri bulunan  
oyunlar temsil edilmemelidir. 
 
e)Oyunlarda  siyasi, ideolojik ve bölücü telkinler yapılmamalıdır. 
 
f)Oyunlarda herhangi bir kişiyi veya kurumu hedef alan hakaret, 
küfür içeren  sözler bulunmamalıdır. 
 
g) Oyunlarda yaralayıcı, öldürücü, zehirleyici araç gereç ve 
malzeme kullanılmamalıdır. 
 
h)Oyunun amacına ve içeriğine uygun, oyunlarda  dekor ve 
kostümlerin  sadeliğine ve doğallığına özen gösterilmelidir. 
 
 

PROJENİN  UYGULANACAĞI 
YER 

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi ve Özel Liseler 

PROJENİN  BAŞLAMA /BİTİŞ 
TARİHİ 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 

PROJENİN MALİYETİ 1-Şenlikte  yer almak isteyen okullar,  sergileyecekleri  oyunlarla  
ilgili bütün giderleri kendileri karşılayacaktır. 
2-Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi, dekor konusunda eldeki 
olanaklar ölçüsünde ihtiyaç duyulması halinde  yardımcı  
olacaktır. 
3-Şenlik  duyurusu (afiş,el ilanı)ile  ağırlama ve ikram masrafları  
ilgili giderler projeyi destekleyen kişi,kurum veya kuruluşlar 
tarafından karşılanacaktır. 
 

PROJE ÇIKTILARI  
Öğrencilerin milli ve estetik  duyguları  güçlenmiş,güzel sanatlar 
alanındaki yetenek ve becerileri artmış ve okul-çevre arasındaki 
bağları  sağlamlaştırılmış olacaktır. 
 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Her yıl yapılabilir. 

PROJEYİ HAZIRLAYAN   
Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/FETAV/Fethiye Belediyesi 
Kültür Müdürlüğü 
 

ÖNEMLİ TARİHLER 1 Aralık 2017 Okullara duyurunun yapılması 
8 Aralık 2017 Okulların başvurularının alınması 
15 Ocak 2018  Oyun metinlerinin İlçe Eser İnceleme Komisyonuna 
teslimi 
9  Şubat 2018 Şenlik Program Broşürünün  hazırlanması için 
katılımcı okulların oyuncu kadrosu  ve oyunların konusunu  içeren 
kısa bilginin şenlik komitesine bildirilmesi 
20 Nisan 2018 oyunda görev alan öğrenci  isimlerinin  rolleri ile  
birlikte şenlik komisyonuna bildirilmesi 
03 Mayıs 2018  şenlik açılış programı   
 



 


