
BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN 

DERNEĞİ



BBOM Nedir?

BBOM Derneği, eğitim sistemindeki sorunlarla derdi olan bir grup
ebeveyn, gönüllü ve eğitimcinin bir araya gelmesi ile 2010 yılında 

kuruldu 

BBOM yani Başka Bir Okul Mümkün, katılımcı ve barışçıl birliktelik için 

öğrenme toplulukları oluşturma vizyonu ile yol alır 

BBOM, 2010 yılından bu yana, BBOM Eğitim Modeli'ni uygulayan 

okulların açılması, öğretmen destek programlarının yürütülmesi, 
yayıncılık gibi faaliyetler yürütmektedir. 

BBOM topluluğu dahilinde Dernek, Kooperatifler, Okullar ve BBOM 

Öğretmen Köyü yer alır 

2017 itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Bodrum, 

Ayvalık ve Kaş'ta BBOM Eğitim Kooperatifleri; bunun yanında Ankara, 

İstanbul, İzmir, Bodrum, Çanakkale ve Eskişehir'de BBOM okulları 
bulunmaktadır 

2015 yılında kurulumuna başlanan BBOM Öğretmen Köyü öğretmen 

destek programları açarak katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamlarını 
tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefler.



BBOM Modeli

BBOM Modeli, çocuk haklarını temel alan, çocukların 

kendilerini gerçekleştirmelerine imkan veren, ekolojik
hassasiyete sahip, demokratik yönetilen ve kar amacı 
gütmeyen katılımcı ve barışçıl okulların kurulması ve 

yaygınlaşmasını amaçlar.  

BBOM okullarında eğitim 

programın her öğesi için (hedefler, 
içerik, yöntem, değerlendirme) 

çocuğa söz hakkı ve seçme hakkı 
tanıyarak hayat bulur. 

BBOM okullarında günün önemli 
bir kısmı yaşayarak/yaparak 

öğrenme yaklaşımı kapsamında 

çocukların kendi seçimlerine 

bırakılan sanat, zanaat, oyun ve 

bilim atölyeleriyle geçer.

Alternatif Eğitim: Ekolojik Duruş:
BBOM okullarında eğitim 

süreçleri ekolojik değerler ve 

yaklaşımlar çerçevesinde 

planlanır ve hayata geçirilir. 
BBOM okullarında imkânlar 
çerçevesinde beslenmeden 

okul materyalleri seçimine, 

ulaşımdan ısınmaya kadar 
tüm süreçlerde doğa dostu

çözümler aranır. 

Dmeokratik Yönetim
Okul yaşamına dair kararlar 
sadece okul meclisinde tüm 

çocukların ve çalışanların 

doğrudan katılımı ve eşit söz ve 

oy hakkı zemininde alınır. 
Kooperatife dair idari kararlar, 
burslu burssuz tüm ebeveyn ve 

üyelerin doğrudan katılımı ile 

eşit söz ve oy hakkı zemininde 

alınır.  

Özgün Finansman
Her yerelde bir araya gelen 

ebeveyn ve gönüllüler kendi 
eğitim kooperatiflerini kurar ve 

kar amacı gütmeden 

maliyetine BBOM okullarını 
açıp işletirler. BBOM okullarında 

tam burslu çocuk oranı en az 
%25 seviyesinde tutulur ve 

böylece nitelikli eğitime erişim 

imkânı olmayan çocuklar da 

sistemin içine dahil edilir.  





BBOM Okulları

Bodrum Mutlu Keçi 
İlkokulu 

(BBOM Bodrum 

Eğitim Kooperatifi)

 Ankara Meraklı Kedi 
İlkokulu 

(BBOM Ankara 

 Eğitim Kooperatifi)



 İzmir Renkli Orman 

Erken Çocukluk 

Merkezi ve İlkokulu 

(BBOM İzmir Eğitim 

Kooperatifi)

 İstanbul Koşan 

Kaplumbağa Erken 

Çocukluk Merkezi 
(BBOM İstanbul 
Anadolu Eğitim 

Kooperatifi)

BBOM Okulları



 Eskişehir Uçan 

Bisiklet İlkokulu 

(BBOM Eskişehir  
Eğitim 

Kooperatifi)

 Çanakkale Bilge  

Leylek İlkokulu 

(BBOM Çanakkale 

Eğitim Kooperatifi)

BBOM Okulları



BBOM Okulu Kurmak İçin Çalışan 

BBOM Kooperatifleri

BBOM Kaş Eğitim Kooperatifi 
BBOM Ayvalık Eğitim Kooperatifi 
BBOM Urla Eğitim Kooperatifi

Kooperatifleşme Yolunda
İlerleyen BBOM Girişimleri

Bursa Girişimi
İstanbul Avrupa Yakası Girişimi



BBOM Öğretmen Köyü

BBOM Öğretmen Köyü, katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamlarını 
yaygınlaştırmak hedefiyle 2015 yılından bu yana Öğretmen 

Destek Programları yürütmektedir

Bodrum'un Dağbelen Köyü'nde bulunan BBOM Öğretmen Köyü, ekolojik 

hassasiyetle oluşturulmuş fiziki imkanları ile BBOM Öğretmen Köyü 

Başlangıç Programları'na ev sahipliği yapmaktadır. Pozitif Disiplin, 

Şiddetsiz İletişim, Çocuk Hakları, Demokratik Okullar gibi temel modüllerin 

oluşturduğu destek programları sayesinde bugüne kadar 150'den fazla 

öğretmenle bir araya gelinmiş ve yüzlerce çocuğun daha katılımcı ve 

barışçıl sınıf ortamlarına erişebilmesine destek verilmiştir. 



BBOM Yayınları

2016 yılında BBOM 

Yayınları'nın ilk kitabı 
Anne Baba Kumandası 

yayınlandı.

BBOM Yayınları, alternatif eğitim, ekoloji ve çocuk 

kitapları alanında nitelikli yayınlar çıkarmayı 
hedefler

2018 yılında çıkması planlanan kitaplar için 

çalışmalar sürüyor



BBOM Konferansları



Kamuoyunda BBOM

Sabancı Farkyaratan Okullar'da Mutlu Keçi

BBOM 5N1K'da

Ashoka Farkyaratan Okullar Ağı'nda 

Mutlu Keçi

Basında BBOM

Radikal Gazetesi (Mutlu Keçi)

Radikal Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi-Melis Alphan

Cumhuriyet Gazetesi (Koşan Kaplumbağa)

BirGün Gazetesi (Meraklı Kedi)

Listelist (Eskişehir Kooperatifi)

Listelist

Milliyet Gazetesi-Güneri Cıvaoğlu

Bağlantılar yazıların 

üzerindedir

https://www.youtube.com/watch?v=nosDMX-F1_Q
http://www.baskabirokulmumkun.net/bbom-5n-1kda/
http://turkey.ashoka.org/ba%C5%9Fka-bir-okul-m%C3%BCmk%C3%BCn-derne%C4%9Fi-bbom-mutlu-ke%C3%A7i-ilkokulu
http://www.radikal.com.tr/turkiye/baska-bir-okul-mumkun-sunarmutlu-keci-ilkokulu-1155794/
http://www.radikal.com.tr/egitim/baska-bir-okul-mumkun-1120958/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/melis-alphan/baska-bir-okul-40117841
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/542705/Sira_disi_bir_okul.html
http://www.birgun.net/haber-detay/baska-bir-egitim-mumkun-88101.html
http://listelist.com/baska-bir-okul-mumkun/
http://listelist.com/baska-bir-dunya-mumkun/
http://www.milliyet.com.tr/mutlu-keci/cadde/ydetay/2474275/default.htm



