
Yaşadığım Yeri 
Keşfetme Etkinliği:
Ben, Yaşadığım Yer 
ve Dünya



Ana Fikirler:

´ Yaşamın sürdürülebilirliği yerel deneyimlerden oluşur.

´ Yaşadığımız yerde doğanın tüm canlılara sunduğu fırsatları ve limitleri 
keşfetmek sürdürülebilirliğin kodlarını keşfetmek demektir.

´ Yaşadığımız yerde sürdürülebilirliği sağlayabilecek şifreleri çözmek, 
sürdürülebilir gelecek için çok önemli aşamalar kaydetmek demektir.

´ Yaşadığımız yerde bize sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile ilham 
verecek milyonlarca iyi fikir bulabiliriz.  Çünkü bir yerdeki doğa yaşamın 
sürdürülebilir olması için uygun koşulları üretir ve bunları keşfetmek bizim için 
sürdürülebilir yaşamla ilgili yanıtları keşfetmek demektir.



Kazanımlar:

´ Yaşadığımız yerin doğal, kültürel ve sosyal bileşenlerini tanımlayabilme

´ Kaynak kullanımı, insan faaliyetleri ve doğal sistemler açısından çevrenin 
bileşenleri arasındaki bağlantıları keşfetmek

´ Tarih, iklim, kültür, toplum ve doğal kaynaklar açısından yaşadığımız yerle 
ilgili farkındalığı artırmak

´ Doğayla olan bağlantımızın farkına varmak

´ Yaşadığımız yerde doğanın tüm canlılara sunduğu fırsatları ve limitleri 
keşfetmek



İçerik
´ Bu etkinlik kapsamında ODTÜ yerleşkesi içerisinde daha önceden belirlenen 

bir rotada yürüyüşe çıkacağız.

´ Yürüyüş sırasında çevremizde gördüğümüz doğal ve doğal olmayan yapıları 
inceleyeceğiz. Gezdiğimiz yerin tarihi, kültürel, doğal yapısı hakkında bilgi 
sahibi olacağız.

´ Bu gezi esnasında sizler not alabilir, fotoğraf çekebilir ve keşfettiğiniz yerlere 
dair, orayı sembolize eden bir yaprak, kozalak, taş vb. toplayabilirsiniz.



Çıktılar:
´ Harita: Gezi sonrasında sizden A3 boyutundaki kağıtlarınıza kendi bakış 

açınızla gördüğünüz, keşfettiğiniz alanın haritasını oluşturmanız istenecektir.

´ Tablo: Gezdiğiniz alanın sürdürülebilirliği ile ilgili kaynaklar ve limitler tablosu

´ Bu keşif gezisi sırasında size ODTÜ’de sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile 
ilgili “iyi bir fikir” diyebileceğiz, ilham verici herhangi bir durumla karşılaştınız 
mı? Evet ise bizimle paylaşabilir misiniz?  

´ Bu etkinliğin teması ve içeriği ile ilgili düşüncelerinizi haritanızın arkasına bir iki 
cümleyle yazınız lütfen



´ Neredeyim?

´ Etrafımda kimler ve neler var?

´ Bu alan zaman içerisinde nasıl değişmiş?

´ Bu alanı özel yapan nedir?

´ Bu alanın benim için anlamı nedir?  (sosyal, kültürel, politik, 
çevresel gibi)

´ Bu alanın canlılara sunduğu fırsatlar ve limitler nelerdir?

´ Bu alanı bugünkü gibi kullanmaya devam edersek 20 yıl sonraki 
durumu nasıl olur? Fırsatlar ve limitler değişir mi? Bu alanın 
sürdürülebilir kullanımı için alanın tarihi, kullanımları, bugünkü 
durumunun bize verdiği şifreler nelerdir?

´ Ulaştığınız şifreler kullanımlarımızda değişiklikler yapmamızı 
gerektiriyor mu? Bir-iki örnek verebilir misiniz?



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ODTÜ 
YERLEŞKESİ

Eğitim, Tarih, Kültür ve Doğa Bir 
Arada...



1956- ODTÜ’nün eğitime başladığı ilk bina



1957-Yalıncak Köyünde ODTÜ’nün temelleri atılır. O yıllarda 
ODTÜ arazisinin bazı bölümleri bir buğday tarlasıydı ve bozkır 
alanıydı (Doğa Rezervi, 1995).  



ODTÜ Yerleşkesi- Giriş Kapısı



Mimarlık-1957 Kimya Bölümü-1963
ODTÜ’nün ilk kurulan binaları



Fen-Edebiyat Fakültesi-1966 Fizik Bölümü-1970



1961-İlk Ağaçlandırma Çalışmaları
Bina sayısı: 11 ve Öğrenci Sayısı: 1025



1961-1992 yılları arasında toplam 31.200.000 ağaç yetiştirildi. 





4500 hektarlık ODTÜ arazisinin, 3043 hektarlık bölümü orman arazisi. 
Aynı zamanda ODTÜ 43 lisans programı, 107 yüksek lisans ve 96 
doktora programı ve 28.000’den fazla öğrencisi ile bir eğitim-öğretim 
merkezi



ODTÜ-Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı

• İğne yapraklı ve yayvan yapraklı 
ağaçları,çalıları, otsu bitkileri, 200’den 
fazla kuş türü, 100’den fazla kelebek 
türü, memeli türleri ile doğal bir 
ekosistem ODTÜ ormanında bizi 
beklemektedir.

Yalıncak’da yapılan kazılardan 
çıkan örnekler ODTÜ müzesinde 
sergilenmektedir.



Erasmus+ Öğretmenlerin Sürdürülebilir Kalkınma için 
Eğitim Yeterliklerinin GeliĢtirilmesi: Ben, ülkem, 
dünyamız / Ortak SKE Kitabımız (Me, my country, our 
world / Our common ESD Book)

http://mewewhole.com/tr/anasayfa/
Facebook: Me We Whole Workshops



Kaynaklar:

´ http://ww2.lib.metu.edu.tr/gallery/index.php/Fotograflar/FOTOGRAFLARLA-
ODTU-YERLESKESI-TARIHI

´ https://www.metu.edu.tr/system/files/odtunun_dogasi.pdf


