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ÖNSÖZ 

 
 

Son zamanlarda sıkça gündemimizde kalan orman yangınları, orman tahribatları 

sebebiyle çevremizdeki çoğu yeşil alan zarar görmektedir. Zaman ilerledikçe de azalmakta. 

Yaşadığımız dünyayı daha da yeşil görmek bizim elimizde. Ne kadar çok yeşil alan o kadar çok 

oksijen demek. Günümüz biyocoğrafyasında yeşil alanlarda görülen azalma hem oksijen 

kaynağımızın hemde erozyon riskimizin artmasına sebebiyet vermekte. 

Tüm bu sebepler göz önüne alındığında``Ağaç yaşken eğilir. `` deyiminden yola çıkarak 

küçük yaşlardaki genç neslimize doğayı koruyup daha da yeşillendirmeyi aşılamak 

vazifemizdir. Projeye katılan öğrencilerin, fidan dikimi ve bakımı yapılarak doğadaki ağaçların 

ne kadar uzun süreçte ve zor şartlarda geliştiğini deneyimlemeleri, öğrenmeleri amaçlanmış 

ve planlanmıştır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenen proje başarıyla 

tamamlanmıştır. 

  



ÖZET 
 

 
Projenin amacı ilköğretim öğrencilerinin doğayı daha yakından tanıması, gün 

geçtikçe kaybettiğimiz yeşil alanları korumamız ve daha da yeşillendirmemiz gerektiğini 

aşılamaktır. Öğrencilerin daha yeşil bir okul bahçesinde bulunmaları doğa ile yakın 

olmalarını kolaylaştırmaktadır. Projeye başvurmadan önce Mersin ili Silifke ilçesine bağlı 

Emin Dursun Kaya İlkokulu müdürü ile temasa geçildi. Okul bahçesinin durumu hakkında 

konuşuldu. Etraftaki okullara nazaran yeterli miktarda yeşil alanın bulunmadığını ve 

ağaçlandırmanın çok fazla olmadığı tespit edildi. Sıcak bir iklime sahip olması, okul 

içerisinde yeterli gölgelik alanı olmaması çocuklar için öğle aralarında vakit geçirmeyi 

zorlaştırdığına değinen okul müdürü biraz daha ağaca ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Okul 

müdürü ile bahçe incelendi ve öğrencilerin seveceği ağaç türlerine karar verildi.  Çizilen 

planda fidanların ve ağaç dikimi için gerekli materyallerin temin edilmesinden sonra 

belirlenen günlerde gönüllü olan öğrencilerle geçirdiğimiz pandemi sürecinin el verdiği 

ölçüde fidanları dikip belirli aralıklarda bakımlarını yapmak hedeflenmiştir. Hem dikime 

hem de bakıma ortak olan öğrencilerde doğa ile iç içe oldukça yeşil alanları daha çok 

benimseyip fidanlara daha da ilgi göstermeleri hedeflenmiştir. Bu proje Atatürk 

Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma merkezi tarafından 

desteklenmiştir. 
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SUMMARY 
 
 

The aim of the project is to instill the need for primary school students to get to know 

the nature more closely, to protect the green areas that we lose day by day and to make 

them greener.Having students in a greener schoolyard makes it easier for students to be 

close to nature.Before applying for the project, the principal of Emin Dursun Kaya Primary 

School in Mersin province Silifke was contacted and talked about the situation of the school 

garden.It has been determined that there is not enough green space compared to the 

surrounding schools and there is not much afforestation.The school principal stated that the 

hot climate and the lack of sufficient shade in the school make it difficult for children to 

spend their lunch breaks.The garden was examined with the school principal and the types 

of trees that the students would love were decided.In the drawn plan, after the saplings and 

the necessary materials for planting trees were procured, it was aimed to plant the saplings 

and maintain them at certain intervals as much as the pandemic process we spent with the 

students who volunteered on the specified days.It is aimed that students who are partners in 

both tree planting and care will adopt green areas more and show more interest in saplings 

as they are intertwined with nature.This project was supported by Atatürk University Social 

Awareness Projects. 

 

 
Keywords: Greening, Our Oxygen Sources 

  



MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir. 

 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Proje tarafımca ve gönüllü öğrencilerle birlikte 27.07.2021 tarihinde  

Emin Dursun Kaya İlkokulu’nda gerçekleştirilmiştir. 

 

Biraz Daha Yeşillen Projesi’nin Uygulanışı 

 
Araştırma kapsamında öncelikle piyasadaki fidan ve gerekli malzemelerin araştırması 

yapıldı. 22.03.2021 tarihinde üniversite tarafından temin edilen bütçe hesaba yatırıldıktan 

sonra temin edilecek yerler ile görüşüldü. İstenilen ürünler en kaliteli ve maliyet açısından 

uygun olan malzemeler olarak seçildi. Silifke ilçesinde bulunan fidan satış yerlerinden fiyat 

alarak tamamlandı. Hafta içerisinde malzemelerin nereden alınacağına karar verildi. En 

uygun fiyat ve kalite garantisi Doğa Fidancılık tarafından verildiği için 01.04.2021 tarihinde 

portakal, erik, limon, zeytin ağaçları ile fidanların bakımları için gerekli gübreler temin edildi. 

Her fidanın üzerine “ Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi tarafından desteklenmiştir” yazıları bastırıldı ve üzerlerine yapıştırıldı. 

Kurallara uygun şekilde faturalandırıldıktan sonra alınan malzemeler dikim günü için 

bekletildi. İletişime geçilen okul müdürü ile gün ve zamanın belirlenmesi için konuşma 

yapıldı. Müdür tarafından 27.04.2021 tarihi saat 13.00 itibariyle uygun olduğu belirtildi. Proje 

sahibi ve gönüllü öğrenciler ile birlikte belirtilen gün ve saatte fidanları dikmek için okula 

gidildi. Dikilen fidanların can suyu verildikten sonra ilerleyen zamanlarda belirtilen günlerde 

bakımı için tekrar okul bahçesinde toplanıldı. 

 
  



PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



SONUÇ 
 

         15.03.2021 tarihinde başlanan ve 07.05.2021 tarihinde tamamlanan projem boyunca 

genç nesile doğanın önemini ve yeşili korumayı öğretmek tek amacımdı ve proje süresince 

öğrencilerin gösterdiği ilgi ve alaka bu amacımın başarı ile gerçekleştiğini kanıtladı. Hem 

öğrenciler hem de okul müdürü okul bahçesine kazandırdığımız bu güzel proje için bolca 

teşekkür ettiler. 


