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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 “enerji kullanımı” başlığında 
evimizde enerjiyi hangi şekillerde kullandığımıza 
baktık, daha bilinçli tüketimin yollarını araştırdık. 

Pasif ev kavramına yönelik örnekler paylaştık. 
Elektriksiz bir geceyi deneyimlediniz mi? 

Umarız evinizde yeni bir rutin olur bu geceler. 

Bu hafta; gıda ve beslenme 
konusuna yakından bakacağız. 

Yaşamak için, organlarımızın görevlerini 
aksatmadan yerine getirebilmesi için besin 

maddelerine ihtiyaç duyarız. Bu besinler
vücudumuzun enerji kaynağıdır. 
Peki bir gün içinde neler yiyoruz?

Yediklerimizi neye göre seçiyoruz? 
Gıdalar soframıza kadar nasıl geliyor? 

“Ne yersek, oyuz” sözünü duymuşsunuzdur. 
Yediklerimizle nasıl bir ilişkimiz olabilir?  

Yediğimiz şeylerin besin gruplarını, 
vücudumuza etkisini biliyor muyuz?

Peki ya bu besinlerin önümüze gelene dek 
gördüğü işlemleri? 

Gıdalar pazardan, marketten geliyor gibi 
görünse de her birinin aslında uzun bir yolculuğu 

var. Tohumun çimlenmesi, bitkinin büyümesi, 
ürünlerin toplanması gibi süreçlerle hasata 
uzanan; tohumdan sofraya diyebileceğimiz
 bu yolculuk günümüzde daha da karmaşık 

sistemlerden geçiyor. 

Değişen yaşam koşullarına bağlı olarak 
beslenme konusunda hızla tüketilen paketli, 
dondurulmuş, raf ömrü uzatılmış ürünler ve 
atıştırmalık öğünleri de unutmamak gerek. 

Tüm bu karmaşık süreçlerde hem bedenimiz 
hem de dünyamız için beslenme ve gıdaya dair 

nasıl bir duruş sergilemeliyiz? 
Birlikte önerilerimize bakalım… 



Soframıza gelen gıdaların 
yetiştiği ortamları hayal edelim. 

Toprakta yetişen meyve 
ve sebzelerin,

yemişlerin sağlıklı bir şekilde
 büyüyüp gelişebilmeleri için 

özenle emek veren ellere ihtiyacı var.
 Ancak bazen hem ürün verimliliğini artırmak 

hem de doğal döngüleri hızlandırmak için 
tarımda doğal olmayan yöntemler kullanılıyor. 
Tarım yapılan bölgelerde biyoçeşitliliği azaltan, 

çiftçiler için sağlık sorunlarına yol açan 
bu yöntemler soframıza da kimyasal kalıntı 

içeren gıdaların gelmesine sebep oluyor.
Peki her gün yemek yaparken kullandığımız, 

öğünlerimizde tükettiğimiz gıdaların 
üretim safhasında kimyasal kullanılıyor mu? 

Soframızı sağlıklı ve güvenli tutmak için 
nasıl bir yol izlemeliyiz? 

S EY İ R L İ K



Gıdamızın hangi yolla soframıza geldiği 
tüketim alışkanlıklarımız ile de doğrudan ilişkili. 

Endüstriyel tarımda böcek, ot, mantar vb. 
istenmeyen canlılara karşı kullanılan 

sentetik kimyasallara verilen isim olan 
pestisitlerin zararları konusunda farkındalık 

yaratmak ve pestisitlerin kullanımını 
azaltmak için Buğday Derneği tarafından 

yürütülen Zehirsiz Sofralar Projesi; 
yeni nesil insan haklarından biri olarak 
tanımlanan “güvenli gıda”ya erişim için

 tüketicilere aşağıdaki video yoluyla 
öneriler veriyor. 

Aynı sitede zehirsiz sofralar tüketici rehberi gibi 
okumalık kaynaklar bulmak da mümkün. 

http://zehirsizsofralar.org/zehirsiz-sofra-
lar-belgeseli-15-bolum-zehirsiz-alisveris/



Grundig Türkiye tarafından yapılan 
bir araştırmaya göre insanların 

yüzde 94’ü sürdürülebilir hayatı, gıda israfını 
önemsiyor ancak ne yapacağını bilmiyor, 

ya da tek başına
 fayda sağlayamayacağına inanıyor. 

“Ruhun Doysun” içinde özen ve farkındalığın 
olduğu, doğayla bağ kurduğumuz, 

geri dönüşümü alışkanlık haline getirdiğimiz, 
bilinçli tükettiğimiz, soframızdaki yemeğin 

nereden geldiğini ve nereye gittiğini bildiğimiz, 
sade bir yaşama yönelik ilham veren bir proje. 

Grundig’in 2016’da farklı ülkelerde başlattığı 
Respect Food (Gıdaya Saygı) adlı girişimi 

gıdanın doğayla ilişkisini düşündürerek gıda 
atıklarını azaltmayı, ilham veren içerik 

ve ürünler geliştirmeyi hedefliyor. 

Aşağıda linki yer alan yazı bu girişimin 
web sitesinden. Yemekleri değerlendirmenin 

en güzel yolu olan dönüştürmekle ilgili 
fikir ve öneriler içeriyor. 

https://www.ruhundoysun.com/yazilar/donu-
sen-yemekler/

Ayrıca bu adreste yer alan “Bölümler” 
sekmesinden “Ruhunu Doyuran Bir Mutfak” 

başlıklı videolara da erişebilirsiniz. 

OKUMA L I K



Tükettiğimiz gıdalarla birlikte pek çok protein, 
mineral ve vitamin giriyor bedenimize. 

Bazılarını biliyor, kimisini hiç duymamış oluyoruz. 
Tüm besinleri farkındalıkla yiyebilelim diye 

Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nin hazırladığı 
‘Vegan Beslenme Tablosu’nda birçok sebze, 

meyve, baklagil ve yemişin içindekilere 
yer veriliyor. Bu rengarenk çizimli ve
 bilgilendirici tabloya ulaşmak için;

https://yeryuzuneozgurluk.wordpress.-
com/2014/11/25/vegan-beslenme-tablosu/



Bir tohum toprağa düştüğü andan, 
sofralarımıza kadar neler görür, 

nerelerden geçer hiç düşünmüş müydünüz? 
Bir sebze örneğin; tohumu toprakta, 
suyla, güneşle buluşur, büyür serpilir, 

hasat zamanı gelince toplanır. 
Bazen doğrudan pazara 

bazen de üreticiden hale, halden 
pazar tezgahlarına, marketlere ulaşır. 

Yediğimiz bir sebze sofraya gelene kadar ,
kaç durakta duruyor? 

Ya da bir kuru gıdayı ele alalım; 
market raflarından aldığımız bir kuru gıda 
hangi yollardan geçerek ulaşır tabağımıza, 

menşei/geldiği yer neresidir acaba? 
Evimize giren gıdaların geçirdiği süreçleri 

üretildiği topraklara kadar
 takip edebiliyor muyuz? 

Tohumdan sofraya gıdanın yolculuğunu merak 
etmek, yalnızca sağlıklı gıdalara ulaşmak için 

değil, doğayla kurduğumuz bağları tazelemek ve 
tüketiciden türeticiye dönüşme serüvenimizde 

bir adım atabilmek için 
kıymetli bir başlangıç noktası.

‘Turfanda’ terimini duymuş muydunuz?

Turfanda, kelime anlamıyla mevsimin başında 
ilk yetişen meyve ve sebzeleri tanımlıyor. 

Anadolu toprakları birbirinden farklı iklimlerin 
bir arada yaşandığı bir coğrafya. 

Havaların çoktan ısınmış olduğu bölgelerde
olgunlaşan yaz sebze ve meyveleri, henüz 
mevsimin dönmediği bölgelerdeki pazar 
tezgahlarında yerlerini almaya başladı.

DENEMEL İ K



Önümüzdeki hafta “Bahçe ve bostan” konusuna yakından bakacağız.
Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

Gelin bu hafta birlikte son bir haftada 
tükettiğimiz gıdaları gözden geçirelim. 

Bunun için ihtiyacınız olan 1 kağıt, 1 kalem 
ve kendinize ayırdığınız sessiz bir 10 dakika.

Önümüzdeki kağıdı bir çizgiyle ikiye bölelim. 
Sağ yanı sebze,meyvelere, sol yanı paketli 

ya da açık aldığımız kuru gıdalara ait olsun. 
Geçtiğimiz bir haftada hangi sebze

ve meyveleri, yemişleri, bakliyatları tükettik 
bir bir dökelim. Tükettiğimiz bu gıdaların geçtiği 

yolları, nerelerden geldiğini/menşe ülkelerini 
olabildiğince, yanlarına not düşelim. 

Bakalım her bir gıdanın yolculuğunu 
nerelere kadar takip edebiliyoruz…

Kuru Gıdalar Sebze-Meyveler

Kuru Fasulye
Yeşil Mercimek
Pirinç
Kırmızı Mercimek
Ceviz
Badem
Kuru incir

Salatalık
Patates
Soğan
Taze Fasulye
Marul
Roka
Taze Soğan
Muz
Çilek

pazar

market

market yaşadığım 
şehirdeki hal

üretildiği 
şehirdeki hal

pazar

üreticiden

Menşei: Türkiye

Menşei: Kanada

üreticiden

üretici

market


