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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 birlikte 
“Doğa gözlemi yapmanın yolları”nı 

araştırdık. Bitkileri, toprağı daha yakından 
incelemek için büyüteç yapım önerilerini, 

çeşitli kuşların seslerini, mayıs ayıyla renklenen 
Ekoloji Takvimi’ni paylaştık. 

Ayrıca kestiğiniz bir karton çerçeveyle 
pencerenizden odak gözlemi 
yapabileceğinizi yazmıştık. 

Umarız gözlemleriniz bu şekilde 
farklı bir boyut kazanmıştır. 

Bu hafta konumuz: 
Yaşam Döngüleri ve Canlılık 

• Yaşam döngüsü deyince 
aklınıza neler geliyor?

• Evinizde çevrenizde yaşayan canlılığın 
ne kadar farkındasınız?

• Sizce canlıların yaşamını etkileyen 
unsurlar neler? 

gibi sorular üzerine düşünmenizi sağlayacak 
dinlemelik, seyirlik ve denemelik

öneriler hazırladık. 

Defterleriniz hazırsa başlayalım. 



Biyoçeşitlilik nedir?
Canlı çeşitliliği olarak da bilinen biyoçeşitlilik: 

canlılar arasındaki farklılıkları, çeşitliliği 
ve birbiriyle ilişkilerini ifade eder.

Konu ile ilgili, Ntv Radyo’da gerçekleşen Doğa 
Konuşmaları programına konuk olan
 Burcu Meltem Arık’a kulak veriyoruz.

“Biyoçeşitliliği yaşam 
diye tarif edebilirim klasik tanımının dışında… 

Göremediğimiz mikroorganizmalardan, 
devasa ağaçlara kadar gördüğümüz bütün 

canlıların olduğu, bunun tarif edildiği 
bir kavram…Yediğimiz yemek, içtiğimiz su, 

aldığımız hava ve kendimiz de 
biyolojik çeşitliliğin bir parçasıyız aslında...” 

Program, Anadolu coğrafyasının zenginliği 
neler barındırır? Endemik tür nedir? 

Biyoçeşitliliği tehdit eden unsurlar ve 
alabileceğimiz önlemler nelerdir? 

Sorularına ek olarak sürdürülebilir yaşam ve 
ekolojik okuryazarlık gibi konular üzerinden 

devam ediyor. 

Nacide Berber’in Burcu Meltem Arık’la 
gerçekleştirdiği sohbetin tamamını dinlemek

 için linki ziyaret edebilirsiniz:

https://soundcloud.com/ntvradyo/doga-konusmalari-burcu-meltem-arik?in=ntvradyo/sets/do-a-konu-malar
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40.000 fotoğraf karesinden oluşan 
a Forest Year (Bir Orman Belgeseli) 

isimli kısa film, 15 ay boyunca ormanın geçirmiş 
olduğu mevsimsel değişiklikleri konu alıyor. 

Ormanın tek bir karesini görmüş olduğumuz film 
boyunca çeşitli hayvan seslerini duyuyor, 

hava olaylarının ağaçlara ve 
toprak örtüsüne olan etkisini izliyoruz. 

Bir yıl gibi uzun bir süre içinde gerçekleşen 
değişimleri kısa sürede gözler önünde seren 

kısa film ormanda yer alan ağaçların 
yaşam döngülerinden bir kesit sunuyor:

 
https://vimeo.com/59095595

Bir kozalak tohumunun, 
çiçeğin, suyun, kelebeğin, meyvenin, mantarın 
yaşam döngüsünü çok yakından bize anlatan, 

tekrar tekrar izlemekten keyif aldığımız bir video; 
ormanın çeşitliliği içinden geliyor:

https://youtu.be/UeavAVJOM-4
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Çevremizdeki Canlılık 

Evinde ve kendi bedeninde 
göremeyeceğin kadar 

küçük mikroorganizmalardan, pencerenden 
görebileceğin en büyük canlıya kadar her gün 

sayılamayacak kadar çok canlıyla 
etkileşim halindeyiz. İlk önerimiz bu canlılığı 

ve çevremizdeki çeşitliliği keşfetmek üzerine… 
Sabah uyandıktan, akşam uyuyana dek kaç 

canlı türüyle karşılaşıyor olabiliriz? 
Saymaya başlamadan evvel bir sayı tahmininde 
bulunabilirsiniz. Ardından bir gün boyunca evin 

içinde, sokakta neler fark ettiniz; 
defterinize gördüğünüz canlıları 

resmedip not edebilirsiniz. 
Balkon demirlerine ağ ören minik örümcekler, 
sokaktan gelen kedi sesleri, banyoda uçuşan 

sinekler, topraktaki yosun tabakası, 
yeşeren çınar ağaçları… 

Bakalım bir güne neler sığacak? 

• toprakta 
  olduğunu bildiğin 
  mikroorganizmalar
• solucan
• salyangoz
• ıhlamur
• kedi 
• sinek
• kumru
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Önümüzdeki hafta “Enerji kullanımı” konusuna yakından bakacağız.
Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

Evimizdeki Mikroorganizmalar

Şimdi evimizde yaşayan, 
göremeyeceğimiz kadar küçük 

mikroorganizmalara yakından bakalım. 
Bu canlılar kompostumuzun içinde 

bir sinek ülkesinin oluşmasını, 
sütümüzün yoğurda dönüşmesini, 

hamurumuzun kabarmasını sağlayabiliyor. 
Bizler evin içinde kendi yaşamlarımızı 

sürdürürken, göremediğimiz bir yerlerde 
mayalar sayesinde bu büyük koloniler 

farklı canlı sistemleri kurmaya devam ediyor.

Örneğin kaynatılarak uygun sıcaklığa 
ulaşan süt, bir kaşık yoğurt ile mayalanıp 

yine uygun koşullar altında lezzetli bir 
yoğurda dönüşebiliyor. Bu mayalar nohuttan, 

çiy damlasından, ev yoğurdundan 
elde edilebiliyor. 

Mayalanma canlılığın çeşitliliğini, 
yaşamın sihrini gösteriyor bize. Siz de evinizde 

yoğurt, ekmek, kefir mayalayabilir, 
tariflerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 


