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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 canlıların 
yaşam döngülerine dair kısa filmler,

 biyoçeşitliliği konu alan 
bir radyo sohbeti ve çevrenizdeki 

mikroorganizmalardan fark edebildiğiniz 
canlılara dek gözlemlerinizi defterinize 

yazabileceğiniz denemelik fikirler paylaşmıştık. 

Bu hafta konumuz: “Enerji kullanımı” 

Enerji kelimesi hayatımızın pek çok alanında 
farklı şekillerde karşımıza çıkıyor:

Yataktan çıkmak, yürümek hatta düşünmek 
için enerjiye ihtiyaç duyarız. 

Kahvaltıda yediğimiz besinler bize enerji verir. 
Enerji evi aydınlatır ve evdeki 

çeşitli cihazların çalışmasını sağlar. 
Uçurtma uçuran bir çocuk 

rüzgar enerjisinden yararlanır. 
Yakıt enerjisi ile taşıtlar hareket eder. 

Enerji yaratılamaz veya yok edilemez; 
farklı kaynaklardan gelerek çeşitli yollarla 

değişik formlara dönüşür durur.
Peki enerji nereden gelir, nereye gider?

Evimize kadar nasıl girer?
Enerjiyi ne şekillerde kullanırız?

Bu haftaki paylaşımımızda evdeki 
enerji kullanımımıza yakından bakacağız.



Evimizde enerji kullandığımız alanlara 
yakından bakalım. 

Isıtma, aydınlatma, soğutma, pişirme, 
temizlik ya da eğlence için kullandığınız farklı 
cihaz ve aletleri düşünün. Enerji kullanan bu 
aletlerin bir listesini yaparak işe başlayalım.
Buzdolabı, çamaşır makinesi, kombi, elektrikli 

soba, telefon, bilgisayar, televizyon, 
çay makinesi, kettle, ampuller, internet… 

Bu listeye ekleyip, çıkardıklarınız oldu mu?

Peki listede yer alan bu alet ve eşyalar 
ne tür enerji kaynakları kullanıyor?

Elektriğinizin kaynağı, 
suyunuzun geldiği havza nerede? 

Evinizde kullandığınız enerji kaynakları içinde 
yenilenebilir kaynaklar var mı? 

Bunlar üzerine düşünebilir, araştırma 
sonuçlarınızı defterinize not edebilirsiniz. 

DE NEMEL İ K



Enerji tasarrufu üzerine harekete geçmeden 
önce onu yakından tanıyalım. 

Niçin enerjiye ihtiyaç duyarız, tüketim 
süreçlerimizin doğaya olan etkisi ne… gibi sorular 

üzerine düşündükten sonra enerji tüketiminizi 
en aza düşürecek, doğaya dost uygulamalar 

için evde bir planlama toplantısı yapabilirsiniz. 
Atacağınız adımları poster haline getirerek 

bir yere asabilirsiniz. 

Son zamanlarda evimizde geçirdiğimiz 
zamanlara bağlı olarak enerji kullanımımızın da 

arttığını düşünürsek enerjisiz bir gecenin bize 
nasıl geleceğini merak ettik doğrusu. 

Önerimiz evde yaşayanlarla birlikte kendinize 
elektriksiz bir gece hediye etmeniz. 

Yorulan gözlerinize de iyi gelebilir. Telefonunuzun 
şarjı olsa bile bir kenara bırakmayı deneyin. 

Arkada müzik çalsın mı istediniz? 
Müziği birlikte yapabilirsiniz. 

Ayrıca odayı aydınlatmak için çözümler 
düşünebilirsiniz. 1 saat ile başlayıp zamanla 

elektriksiz geçireceğiniz bu süreleri uzatabilir; 
kendi enerjimizi de verimli kullanmamız adına 
elektriksiz geceleri rutin haline getirebilirsiniz.



Evimizde kullandığımız enerji kaynaklarını 
gözden geçirdik. Peki bu enerjiyi daha tasarruflu 

kullanmak için neler yapabiliriz?

Aşağıda yer alan 
“Evde Enerji Tasarrufu için Rehber” 

başlıklı yazıyı Özgür Gürbüz, 
Elektrik Mühendisleri Odası ve Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak 

hazırlamış. Evimizde alabileceğimiz 
ufak tedbirlerin tüketimimize olan etkisine dair 

örnekler olan yazının tamamı için 
linke tıklayabilirsiniz: 

http://bianet.org/biamag/toplum/159974-evde-e-
nerji-tasarrufu-icin-rehber 

Sıradaki okumalık önerimiz ise çocuklar için. 
Bilim Çocuk dergisinin 2015 yılının 

Aralık ayında yer alan yazının konusu: 
“Enerjiyi verimli kullanmak” 

Enerjiye dair ayrıntılı bilgiler ve evimizde enerji 
tüketimini azaltabileceğimiz fikirlerin yer aldığı 

dergi sayfalarına linkten ulaşabilirsiniz: 

https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=18&sayi=901&sayfa=10&yaziid=38499

OKUMA L I K



Önümüzdeki hafta “Gıda ve Beslenme” konusuna yakından bakacağız.
Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

Pasif ev terimini daha önce 
hiç duymuş muydunuz?

 Pasif evler, 
evin kendi ihtiyacı olan enerjiyi 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan, 
enerjiyi verimli kullanan, karbon ayak izleri 

düşük olarak tasarlanmış evlerdir. 

Pasif evlerde aktif ısıtma sistemleri 
kullanmadan evlerimizin konumu, 

güneşle ve hakim rüzgarlarla olan ilişkisi, 
kullanılan yapı malzemesi ve evin kapı ve 

pencere açıklıkları gibi tasarım aşamasında 
alınacak kararlarla %90 oranında 

tasarruf sağlanabiliyor.

Dünya’nın birçok yerinde, farklı farklı iklimlerde 
binlerce pasif ev örneğiyle karşılaşmak mümkün. 

Bunlardan biri olan Alman Yapı Biyolojisi 
ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nün yapı biyolojisi 
ilkeleriyle tasarlanmış bu binasını gezmek için 

linki ziyaret edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=d5BK0rEERYY
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