
 

Projenin Adı  

CAN-SEV 

(CANLILARI SEVİYORUZ) 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

-Öğrencileri bitkilerin yaşama hakkı olduğu konusunda 

bilinçlendirmek.  

-Öğrencileri hayvanların yaşama hakkı olduğu 

konusunda bilinçlendirmek.  

-Öğrencilerde hayvan sevgisi konusunda farkındalık 

oluşturmak. 

-Öğrencilerin yeşili sevmesi ve koruması.   

-Öğrencilerin çevresindeki tüm canlıları korumaya 

istekli olmasını sağlamak. 

-Okul ve çevresini yeşillendirerek doğa bilinci ve 

sevgisi oluşturarak, doğayı korumak. 

-Hayvanların yem, bakım ve barınma ihtiyaçlarını 

gidermelerini sağlayarak yaşamı onlarla birlikte 

paylaştığımızı öğretmek ve hayvan haklarına saygılı 

bireyler yetiştirmek. 

 

Projeyi Yürütecek Kişi ve 

Kurumlar  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne  bağlı okul öncesi 

grupları ,ilkokullar ve ortaokullar  



Projenin Uygulama Adımları  

Proje onayı alınır. 

-Projeye katılmak isteyen gönüllü okullar belirlenir. 

-Aşağıda belirlenen proje etkinlik havuzundan gönüllü 

okullar uygulayabilecekleri etkinlikleri seçer. 

Proje etkinlikleri: 

- 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında 

yapılacak farkındalık etkinlikleri. 

- Hayvan barınağı ziyareti 

- Okul bahçesine kuş evleri yapma 

- Öğrencinin sevdiği ya da merak ettiği hayvanı 

arkadaşlarına tanıtması 

- Okul bahçesine hayvanlar için su kaplarının 

bırakılması 

- Okul bahçesine hayvanlar için yem kaplarının 

bırakılması 

- Öğrencilerin hayvanlarla ilgili resim yapma, şiir 

ve hikâye yazma gibi etkinleri yapması 

- 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında 

yapılacak farkındalık etkinlikleri 

- Okul bahçesine ya da seçilen alana çiçek 

dikilmesi 

- Okul bahçesine ya da seçilen alana ağaç 

dikilmesi 

- Öğrencilerin ormanla ilgili resim yapması 

- Öğrencilerin ormanla ilgili hikâye ve şiir yazma 

etkinliği yapması 

- Hayvan sevgisi ve korunması ile ilgili ünlü 

düşünürlerin sözlerinin ve Peygamberimizin 

hadislerinin araştırılması, okullarda bunula ilgili 

panoların hazırlanması, proje etkinliklerinde bu 

söz ve hadislerin kullanılması. 



Bu etkinlikler doğrultusunda çalışma takviminin 

hazırlanması (Okullar etkinlikleri kendilerine uygun 

olan tarihde uygulayacaktır.) 

Projenin gönüllü ortaklarının yaptığı etkinlik 

fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşması.  

Projenin Özeti  

Öğrencilerin tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu 

bilerek, onların korunmasına dair istekli olmalarını 

amaçlayan bir projedir. Bu amaç doğrultusunda istekli 

okullar projeye dahil edilerek aylık çalışma takvimi 

çıkarılır ve Cansev etkinlikleri planlanır. Bu etkinlikler 

kapsamında proje ortağı olan okullar her ay canlıları 

korumaya ve sevmeye yönelik düzenlenen faaliyetlere 

katılır. Fidan dikme etkinlikleri planlanır. Okul 

bahçesini bitkilerle güzelleştirerek doğa bilinci ve 

sevgisi oluşturulur. Proje kapsamında daha yeşil bir 

çevre ve hayvan haklarına saygılı bir toplum 

hedeflenir. Proje görselleri okul web sitelerinden 

kamuoyu ile paylaşılır. 

Projenin Uygulanacağı Yer  MEB’e bağlı okullar  

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  
15/10/2018 

08/06/2019 

Projenin Maliyeti  5000 

Sürdürülebilirlik  
İyi sonuçlar elde edildiğinde projenin devam etmesi ön 

görülmektedir. 

Riskler  
Hava şartlarından dolayı faaliyetlerin yapılması 

gecikebilir. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / 

Adresi / Tel  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

Ferda KÖK 

 


