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............................ KA YMAKAMLIGINA 
i1ve Milli Egitim Miidiirliigu 

.......................... OKULU/MUOURLOGUNE 

Slflr Atlk Projesi ve Cevre Yonetimi ile ilgili Bakanhg1ffi1z Destek Hizmetleri Genel 
Miidiirliiguniin yazlSl ekte gonderilmi~tir. 

Geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
VaH a. 

Milli Egitim Miidfuii 

I 
I 

EKLER: 
Yazl ornegi (2 sayfa) 

DAGITIM :. 

ilve Kaymakamhklanna 
Okullkurum MiidiirIiiklerine 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigu 


Sayl : 24301423-604.01.03-E.22195315 20.11.2018 

Konu : Slfir Attk Projesi ve 
<;evre Yonetimi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) 4857 saYlh i~ Kanunu. 
b) 6331 saYlh i~ Saghgl ve Giivenligi Kanunu. 
c) Bakanhglmlz 2014/16 saYlh i~ Saghgl ve Giivenligi Genelgesi. 
d) BakanhglIDlz 2017/27 sayth Yonetim Sistemleri Genelgesi. 
e) <;evre ve Sehircilik Bakanhgmm bila tarih ve 19640 saYlh yazlSl. 

Bakanhgu1l1z merkez ve ta~ra te~kilatl ile okullkurumlannda, saghkh ve gUvenli 
yah~ma/egitim ortaIDl ile ogrenme siireylerinin tesis edilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin 
geli~tirilmesi, siirdiiriilebilir bir sistem yonetirni iyin ulusalluluslararasl standartlarda on 
gorulen esaslaragore; ilgi (a) ve (b) Kanun, ilgi (c) ve (d) Genelge dogrultusunda i~ ve 
i~lemler geryekle~tirilmektedir. 

Siirdiiriilebilir kalkmma ilkeleri yeryevesinde, anklann kontrol altma ahnmasl, gelecek 
nesillere temiz ve geli~mi~ bir iilke He ya~anabilir bir diinya buakmak amaclyla, 
Cumhurba~kanhglfmz himayelerinde, <;evre ve Sehircilik Bakanhgl tarafmdan ilgi ( e) yazl , I 
geregi 26.09.2017 tarihinde geryekle~tirilen Sifir Auk Projesi tamnm toplantlsl ile iilke 
genelinde uygulama ba~lanhm~tlr. 

Slfrr Attk Projesi ve yevre yonetim sistemi kapsammda yiiriitUlecek i~ ve i~lemler 
(protokol, proje, egitim, tanltlm ve bilgilendirme vb.), Bakanhglmlz merkez te~kilatmda, 
Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigu i~yeri Saghk ve Giivenlik Birimi Daire Ba~kanhgl 
koordinesinde, ta~ra te~kilatmda ise il i~yeri Sagltk ve Giivenlik Birimleri (il iSGB) ile ilye i~ 
Saghgl ve Giivenligi Biirolan (ilye iSG Biirolan) koordinesinde yiirUtiilecektir. 

Bakanhglmlz merkez ve t~ra te~kilatl He resmi ve ozel okullkurumlarmda bu 
kapsamda a~aglda yer alan esaslar dogrultusunda faaliyetlerin siirdiiriilmesi gerekmektedir. 

Bunagore; 
a) 	 Planlanan tUm etkinlik ve egitim yah~malannm, il Milli Egitim Miidiirliigu ile il 

<;evre ve Sehircilik Miidiirliigu ve ilgili kurumlkurulu~lar arasmda tesis edilecek i~ 
birligi iyinde yiiriitUlmesi, 

b) 	 Egitim, tamtlm ve bilgilendirme faaliyetlerinin; yevre kiiltUrii olu~turmak iyin etkin 
ve siirdiiriilebilir bir yakla~lmla ger<;ekle~tirilmesi, 

c) 	 illilye Milli Egitim Miidiirliiklerinde ve okullkurumlarda, "Sifir Auk Projesi" He 
yevre konulanndaki 9ah~malarm herhangi bir aksamaya mahal vermeden 
yiiriitiilmesi iyin odak ki~isi (her okullkurumda siireci takip, izleme ve yonlendirme 
yapacak yeterlilikte uzmanlogretmen) belirlenmesi, 

<;) 	 Ogrencilerimizin, dogaYl ve dogal varltklan koruma, erozyonu onleme, attklann 
geri donii~iimle kazandmlmasl ve yevre konulannda bilinylendirmek iizere edinilen 
bilgileri hayata geyirmelerine imkan saglayacak uygulama agrrhkll faaliyetlerle 
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sfirecin desteklenmesi, 
d) Uygulama aglrbkh faaliyetler, projeler ve gevre yonetimi i9in gerekli kaynak 

ihtiyacmm; i~birligi taraflannca (yerel yonetimier, gevre §ehircilik it mildilrlilgil, 

vb.) kar~Ilanmasl, 
hususlanna gore i~ ve i~lemlerin yfuiitiilmesi onem arz etrnektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

ibrahim ER 
Bakan a. 

Bakan Yardlmclsl I 
. I DagltlID: 
IA veB Plam I 
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