
 

Projenin Adı  TEHLİKENİN FARKINDAYIM 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

-Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinde tehlikeli alanlar 

konusunda farkındalık oluşturmak. 

- Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini tehlikelere karşı 

alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirmek. 

-Öğrencilerin önlem alındığı ve alınmadığı durumlarda 

oluşabilecek durumları uygulamalı olarak görmelerini 

sağlamak. 

Projeyi Yürütecek Kişi ve 

Kurumlar  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Bolu Belediyesi ve İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

Projenin Uygulama Adımları  

-Proje onayı alınır. 

-Proje etkinliğine katılacak gönüllü okullar belirlenir. 

- Proje uygulama takvimi ekim ayında başlanmak üzere 

oluşturulur. 

-Okullar kendi imkânları ile proje alanına gelecektir. 

İmkânı olmayan okullar  Bolu Belediyesi tarafından 

sağlanan toplu ulaşım araçları ile proje uygulama alanı  

İzzet Baysal Abant Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

bahçesine taşınacaktır. 



-İş sağlığı ve güvenliği karavanında yapılacak 

uygulamalara iş sağlığı ve güvenliği personeli eşlik 

edecektir. 

-İlimizde bulunan meslek lisesi stajyer öğrencileri proje 

kapsamında iş sağlığı ve güvenliği karavanında 

öğrencilere rehberlik edecektir. 

-Karavanda toplamda 5 stand bulunmaktadır. İstasyon 

tekniği uygulaması ile bütün öğrenciler her stand da 

uygulamalı eğitim almış olacaklardır. 

Projenin Özeti  

Güvenlik, eğitim ve öğretimin uygun şekilde 

gerçekleşebilmesi için gerekli en önemli unsurdur. 

Hayatın her alanında karşılaşabilecekleri tehlikelerin 

farkında olan ve buna göre gerekli tedbirleri alan, en 

başta kişisel güvenliğini sağlayan nesiller için bu 

konuda farkındalık oluşturmak istenmiştir. Tehlike ve 

risk arz eden faktörler iş sağlığı ve güvenliği 

karavanında okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 

uygulamalı bir şekilde verilmek istenmiştir. 

Projenin Uygulanacağı Yer  
İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

bahçesi 

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  Ekim 2018 – Haziran 2019 

Projenin Maliyeti  60.000 TL 

Sürdürülebilirlik  
İyi sonuçlar elde edildiğinde projeye diğer eğitim 

gruplarının dahil edilmesi öngörülmektedir. 

Riskler  
Öğrencileri uygulamalara istekli katılmamaları 

durumunda, farkındalığın istenilen düzeyde olmaması. 

Projeyi Hazırlayan Okul / Kişi / 

Adresi / Tel  

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

 İş Sağlığı ve Güvenliği Milli Eğitim Şubesi 

Proje Sorumlusu: Sema KARA  

Proje Koordinatörü: Ferda KÖK 

Proje İletişim: Niyazi ARMAĞAN 

 



 


