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Başka Bir Okul Mümkün Derneği 
eğitim modelinin dört temel ekseninden biri olan 

Ekolojik Duruş, okullarda ekoloji konusunun
yaşamla, müfredatla iç içe olmasını, 

okulda yaşayanlarla birlikte döngülerle uyum 
içinde, doğayı tanıyan, farkında olan topluluklar 

oluşturmayı amaçlıyor. 
Tüketim yerine yeterli kullanım alışkanlıklarının 

geliştirilmesini, enerjinin ve doğal varlıkların 
sistemleri gözeterek kullanımını, 

sürdürülebilir yaşam modellerine ilişkin ilkelerin 
okul yaşamı içerisinde var olmasını içeriyor. 

(Ayrıntılı bilgi için: 
http://www.baskabirokulmumkun.net/ekolojik-durus/) 

BBOM Derneği Ekoloji Çalışma grubu olarak 
Corona virüsü ile ortaya çıkan 

sağlık krizinde doğa-insan ilişkisi üzerine 
düşünmeyi önemsiyoruz. Bu bağlamda 

doğa-insan ilişkisi üzerine düşünebileceğimiz ve 
ekolojik farkındalık konusunda derinleşmemize 

yardımcı olabilecek haftalık paylaşımlar 
yapmayı planlıyoruz. 

Hazırlayanlar: 
Burak Ülman, Burcu Ceylan, Cem Demirayak, 

Nihan Körpe ve Özge Oğuz 



Bu paylaşımlar 
bazen bilgilendirici bir belgesel, 

bazen okunacak bir kaynak, bazen de 
evde yapılabilecek uygulamalar şeklinde olacak 
ve tüketim, üretim, beslenme, atıklar, hayvanlar, 
bitkiler gibi birçok farklı alana odaklanacak. Bu 

paylaşımlarla üzerinde yaşadığımız 
bu muazzam mavi gezegendeki 

gözden kaçırdığımız karmaşık bağlantılar ve 
hassas dengeler konusunda hem yetişkinlerin 

hem de çocukların farkındalığına 
katkıda bulunmayı umuyoruz. 

Bununla beraber bu paylaşımları yaparken 
internete, teknolojiye, rahat ve 

güvenli bir ev ortamına sahip olmayan 
büyük bir kesimin tüm bunlara erişemeyecek 

olmasının da üzüntüsünü yaşıyoruz. Tam da bu 
üzüntü hem türler arası hem de insanlar arası 
adalet ve barışın hakim olacağı bir dünya olan 

özlemimizi daha da körüklüyor 
ve bu özlemle yola çıkıyoruz.

Önümüzdeki 10 hafta boyunca 
bir sonraki sayfada bulunan başlıklarla ilgili 

içerikleri sizlerle www.baskabirokulmumkun.net 
ve sosyal medya hesapları 

aracılığıyla paylaşıyor olacağız. 
Uygulama örneklerinizi ve geri bildirimlerinizi 

ekoloji@baskabirokulmumkun.net 
adresine yazabilir, 

#evdekiekoloji hashtagiyle sosyal medya 
hesaplarınızdan bizimle paylaşabilirsiniz. 



1. Hafta ‘24 Nisan’:
Doğayla kurduğumuz ilişki 

2. Hafta ‘1 Mayıs’:
Doğa gözlemi yapmanın yolları 

3. Hafta ‘8 Mayıs’:
Yaşam döngüleri ve canlılık 

4. Hafta ‘15 Mayıs’:
Enerji kullanımı

5. Hafta ‘22 Mayıs’:
Gıda ve beslenmeye bakış

6. Hafta ‘29 Mayıs’:
Bahçe, bostan işleri

7. Hafta ‘5 Haziran’:
Günlük yaşam: 

Üretim ve tüketim süreçleri

8. Hafta ‘12 Haziran’:
“5D ile harekete geç”

Geri dönüşüm öncesi yollar

9. Hafta ‘19 Haziran’:
Dünya bize ne söylüyor?

İklim krizi

10. Hafta ‘26 Haziran’:
Hayalini kurduğumuz dünyada neler var?



Geçtiğimiz hafta
 “Gıda ve Beslenme” konusuna yakından baktık. 
Önümüze gelen besinlerin tohumdan sofraya 

hikayelerini ve üretim süreçlerini, mutfağımızda 
“gıdaya saygı” başlığında yemeklerimizi 

değerlendirmenin farklı yollarını ve 
besin değerlerine dair bilgileri paylaştık. 

Son bir haftada tükettiğiniz gıdaların 
yolculuğuna yakından bakmak, etiketlerinde 

yazanları fark etmek için önerdiğimiz 
etkinlik fikrini denediniz mi?

Bu hafta konumuz: Bahçe, bostan işleri

Karantina süreciyle birlikte 
içinden geçmiş olduğumuz ekolojik krizin 

nedenlerini ve doğurduğu sonuçları 
daha yakından görüyoruz. 

Gıdaya erişimimiz kısıtlandığında 
yaşamımız zorlaşıyor, kendimizi belki de 

farklı yollar ararken buluyoruz. 

Tohumdan sofraya yiyeceklerin hikayesini 
durup düşünelim; afiyetle yediğimiz sulu, 
lezzetli bir domatesin serüveni hakkında 

ne kadar şey biliyoruz? 



En temel ihtiyacımız olan gıdanın 
serüveninden gün geçtikçe uzaklaşıyor; 

yediklerimizin nerede, nasıl üretileceğinin 
kararını başkalarına bırakıyoruz. 

Oysa sorumluluğu elimize almak, küçük de olsa 
bu üretim süreçlerinin bir parçası olmak 
hiç zor değil. İmece bahçeleri yapmak, 

balkon bahçeciliği konusunda bilgi sahibi olmak, 
okullara döndüğümüzde bunları 

öğrenme ortamlarımızda denemek,
 evimizde üretim için alanlar yaratmak kendi 

ekolojik dönüşümümüzün bir parçası. 

Evimizde kaldığımız bu uzun süreç 
bir tohumun çimlenmesini gözlemlememizi, 

saksıda kendi besinimizi yetiştirme 
denemelerinde bulunmamızı sağlamış olabilir. 

Biz de bu konu çerçevesinde öneriler 
sunuyor olacağız.

-Kendi sebze ve meyvemi nasıl yetiştirebilirim?
-Bahçem yok, evimde nasıl üretim yapabilirim?

-Üretenleri nasıl destekleyebilirim?

gibi sorulara birlikte cevaplar arayacağız. 



Gıda Toplulukları

Yediklerinizin geçtiği süreçleri 
takip etmeye çalışırken nereye kadar 

bakabildik? Peki bu sürecit akip etmek ve bir 
parçası olmak isterken adil gıdaya ulaşmak 

gerçekten mümkün mü? 
Türkiye’de ve Dünya’da bir hareket: 

Gıda Toplulukları. 

Soframıza gelen gıda hakkında 
sorumluluk almak, birlikte, birbirimizi 
destekleyerek harekete geçmek için 

web sitesinden bulunduğunuz şehirdeki gıda 
topluluklarını inceleyebilir, eğer yoksa 

kendi toplululuğunuzu kurmak için 
yapabileceklerinizi öğrenebilir, 

katılımcı onay sistemi ve topluluk destekli tarım 
hakkında bilgi edinebilirsiniz.

http://gidatopluluklari.org

OKUMA L I K



Doğa Dostu Kent Bahçeleri 

Tohumlar Kampüse, 
Buğday Derneği’nin 2015 yılında hayata geçirdiği 

ekolojik temelli eğitim, bahçecilik ve topluluk 
oluşturma projesine verdiği isim. 

Bu kampanyayla dokuz farklı 
devlet üniversitesinde 

“Ekolojik Yaşama Giriş Eğitimi” verilerek 
tüketici olmaktan türetici olmaya giden 
yol üniversite öğrencileri ile paylaşıldı.

Aşağıda linkini paylaştığımız kitapçık da
 bu projenin çıktılarından. 

Ana başlıkları:
Toprak ve kompost

Küçük alanlar, balkon ve teras bahçeciliği
Tohum çimlendirme ve tohum alma 

şeklinde sıralanan kitapçıkla bitkinin yaşam 
döngüsünden, sebze yataklarına; 

toprağın yapısından tohum çimlendirmeye 
kadar pek çok konuyu 

uygulamalı fotoğraflarla öğrenebilirsiniz. 
 

http://www.bugday.org/blog/donusum-kitap-
ligi-doga-dostu-kent-bahceciligi/



Yediğimiz tüm sebze ve meyvelerin özünde 
yaşamın sihri tohumlar var. Uygun koşullar 

oluştuğunda tohumlar yeşererek olgunlaşır ve 
tekrar meyve, sebze olur. 

Kendi kendini yineleyen bu döngünün 
biz de bir parçası olabiliriz. Üstelik bunun için 

sebze, meyvelerden geride kalanlar, 
uygun kap, su, toprak yeterli. 

Yediklerinizi tekrar yetiştirmenin 
yollarını izlemek için: 

https://youtu.be/9CkHET7e_7k

S EY İ R L İ K



Balkonunuzda yeşillik yetiştirmeye 
ne dersiniz?

Salatalarınızda ve yemeklerinizde 
en çok kullandığınız yeşillikleri 

kendi evinizde yetiştirebilirsiniz. 
Tere, roka, maydanoz, nane bitkilerinin 

tohumlarını; soğan ve sarımsak bitkilerinin de 
yeşillenmiş (cücüklemiş) kısımlarını kullanarak 

mutfağınızda veya balkonunuzda 
yetiştirebilirsiniz. 

Malzemeler; saksı veya geri dönüştürülebilecek 
kaplar, bahçe toprağı, tohumlar, 

sulama için fıs fıs şişesi

Yapılacaklar; en az 15 cm derinliğinde bir saksı 
seçtiğinize emin olun, saksının dibine 

suyun süzülmesi için taşlar yerleştirin veya 
delikler açın ve toprakla doldurun. Toprağı iyice 

sıkıştırın ve tohumları eşit bir şekilde toprak 
yüzeyine dağıtın. 

Üzerine az miktarda toprak dağıtın 
ve fıs fıs şişesi ile sulayın.

 
Bitkilerin yaşaması için suyu kontrollü, 

az ve sık  vermek gerektiğini unutmayın. 
Bu süreçte tohumların çimlenme süreçlerini 

gözlemleyebilir, notlar alıp 
resimlerini yapabilirsiniz. 

DENEMEL İ K



Önümüzdeki hafta “Günlük yaşam: Üretim ve tüketim süreçleri” konusuna 
yakından bakacağız. Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

Eve gizlenmiş tohumlar

Bu hafta evimizin içinde bir keşfe çıkıyoruz. 
Yediğimiz sebze ve meyveleri iyi inceleyip, 

tohumlarını nerede sakladıklarını 
bulmaya çalışacağız. Bulduğunuz tohumların 

bir listesini oluşturabilirsiniz. 
Hatta bu tohumların büyüdüklerinde 

nelere dönüşeceğini araştırarak 
bir kart oyunu oluşturabilirsiniz. 

Not: Tohumlar kendilerini korumak için 
iyi saklanmış olabilirler. Bulundukları yerden 

dikkatlice çıkartıp kurutarak saklayabilir 
veya hemen ekebilirsiniz. 


