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OKUL PARKLARI PROJESİ 
 
Proje Adı; Okul Bahçelerimizin Belediye İmkânlarınca Düzenlenmesi, Okul Parkları 
Projesi 

Gerekçe; Çağımızda eğitim ve öğretimin, hayatın tüm alanlarında kesintisiz olarak devam ettiği 
göz önüne alındığında, öğrenme mekânlarının sadece dersliklerle sınırlı olmadığı bilinmektedir. 
Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı sağlayan sosyal mekânlar olarak 
okul bahçeleri, eğitimin sürekliliğinin sağlanması ve kalitesinin arttırılmasında önemli bir paya 
sahiptir. 
 
Çağımızda eğitim ve öğretimin, hayatın tüm alanlarında kesintisiz olarak devam ettiği göz önüne 
alındığında, öğrenme mekânlarının sadece dersliklerle sınırlı olmadığı bilinmektedir. Öğrencilerin 
zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı sağlayan sosyal mekânlar olarak okul bahçeleri, 
eğitimin sürekliliğinin sağlanması ve kalitesinin arttırılmasında önemli bir paya sahiptir. Aktif 
yaşam biçimini teşvik eden okul bahçelerinin, yeterli donatım elemanları, yeşil alan ve açık spor 
tesisleri ile düzenlenerek, öğrenciler için çekici ve zevkli hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
Öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine uygun olarak cazip bir yaşam alanı haline 
getirilmesi için Okul bahçelerinin mahalleli ve öğrenciler için nefes veren alanlar ve eğitim-
öğrenimi destekleyici ortamlar,  öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek hale 
getirilmesi kent yaşamı ve kentli için önem arz etmektedir. 
 
Buna göre okul bahçelerinde; öğretim binaları ve eklentileri, yeterli büyüklükte tören alanı, 
Atatürk büstü ve bayrak direkleri, yeterli büyüklükte ağaçlandırılan yeşil alan, ana sınıfı oyun 
parkı ve kum havuzu, geleneksel çocuk oyun alanları (mendil kapmaca, sek sek, dokuztaş vb) 
ve sahaları, öğretmenler ve öğrenciler için çardak ve oturma grupları (kameriye), gezinti yolları, 
açık derslik ve anfitiyatro, okul bahçesi alanlarının elverdiği ölçüde spor sahaları (voleybol, 
basketbol, mini futbol sahası, tenis kortu vb.) ve alanları yer almalıdır. 
 
Özelikle okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve yeşil alanlarının genişletilmesine, geleneksel oyun 
alanlarının çizilmesine özel önem verilmelidir. Okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve 
düzenlenmesine yönelik projelerin hazırlanması ve fidanların dikimi ve bakımı ile projenin 
uygulandığı her okula bir kameriyenin temin edilmesi konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığının 
yerel birimlerinin aktif katılımı ve sorumluluklarının yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 
 
Projenin uygulanmasında özel idareler, belediyeler, STK’lar, hayırsever katkıları gibi çevre 
imkânları da harekete geçirilmelidir. 
 
Proje Özeti; 
 

Projenin Adı Okul Parkları Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları 
Ve Beklenen 
Sonuçlar 

 
1-Okul Bahçelerinin Mahalleli Ve Öğrenciler İçin Nefes Veren Alanlar 
Haline Getirilmesi, 

Ortaklar Osmaniye Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür Ve Turizm 
Müdürlüğü, İl İzel İdaresi, Orman Ve Su İşleri Müdürlüğü, 

Hedef Gruplar Ve 
Nihai Yararlanıcılar 

İlimiz Geneli Başarılı Ortaokul Ve Lise Öğrencileri, 

Temel Faaliyetler 1-Projenin Basın Aracılığıyla Kamuoyuna Tanıtılması Faaliyetleri, 

2-İmkânlar Dâhilinde, Okullarımızın Bahçelerinin Fiziki 
Düzenlemelerinin Yapılması, Ağaçlandırma Ve Çiçeklendirme 
İşlemlerinin Yapılması, 

 


