
Projenin Adı  TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK 

Projenin Dayanağı (Mevzuat) 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

Projenin Amaçları ve Hedefleri  

-Öğrencileri ve toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek.  

-Yaşadığı okulda ve çevrede insanların yaptığı olumsuz  

faaliyetlerin çevreyi nasıl etkilediğinin gözlemlemesini 

sağlamak. 

 -Çevreye verilen zararların kendisine döneceğini bilen ve bu 

bilinçle  üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren bireyler 

yetiştirmek. 

-Doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmak. 

-Yerlere çöp atmama alışkanlığı kazandırmak. 

-Çevre ve doğa konusunda toplumsal bir duyarlılık 

oluşturmak hedeflemektir. 

Projeyi Yürütecek Kişi ve 

Kurumlar  

AR-GE,  Milli Eğitime Bağlı Okullar, Bolu Belediyesi, 

Projenin Uygulama Adımları  

Projemiz ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yöneliktir. 

Proje onayı alınır. 

-Proje ortakları belirlenir. 

-Çevre ile ilgili afişlerin hazırlanarak okul panolarına asılır. 

-Proje kapsamında okullarda aylık en temiz sınıf kampanyası 

yapılır. 

-Okulların en temiz sınıfları ve protokol Bolu Valiliği 

önünde toplanır ve proje tişörtü giyilir ve şapkaları 

katılımcılara dağıtılır. 

-Okul bahçesinin temizliği öğrenciler ile birlikte yapılır. 

-Çevre bilinci ve doğayı koruma pankartları eşliğinde cadde 

boyunca her ay yürüyüş yapılır. 



 

-Yürüyüş süresince doğa ve çevreyi koruma şarkıları 

söylenir. 

-Yürüyüş süresince etraftaki çöpler toplanır. 

-Proje katılımcısı öğrencilere çevre gönüllüsü rozeti takdim 

edilir. 

Projenin Özeti  

Doğa zenginliklerimiz her geçen gün azalmaktadır. 

Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre 

sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Çevre kirlenmesi, 

günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

Öğrencilerin çevrenin korunmasına dair istekli olmalarını 

amaçlayan bir projedir. Bu amaç doğrultusunda istekli 

okullar projeye dahil edilerek aylık çalışma takvimi çıkarılır 

ve çevre etkinlikleri planlanır. Bu etkinlikler kapsamında 

proje ortağı olan okullar her ay çevreyi korumaya ve 

sevmeye yönelik düzenlenen faaliyetlere katılır. Okul 

bahçesini güzelleştirerek doğa bilinci ve sevgisi oluşturulur. 

Proje kapsamında daha temiz bir çevre ve doğaya saygılı bir 

toplum hedeflenir. Proje görselleri okul web sitelerinden 

kamuoyu ile paylaşılır. 

Projenin Uygulanacağı Yer  
MEB’e bağlı okullar  

Projenin Başlama Bitiş Tarihi  
22/10/2018 

07/06/2019 

Projenin Maliyeti  10.000 

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 


