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“Hayalini kurduğumuz dünyada neler var?” 
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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
 “Dünya bize ne söylüyor?” diye sorarak

 iklim krizi ile ilgili süreçlere yakından baktık. 
İklim değişikliğiyle dünyamızı etkileyen sorunlar, 

küresel iklim grevleri kapsamında 
ülkemizdeki gelişmeler neler, 

Ekolojik Dönüşüm Rehberi’nden ilhamla 
kendi ekolojik adımlarımızı nasıl küçültebiliriz 

gibi sorulara cevaplar aradık. 

Bu hafta Evde Ekolojik Duruş serisinin 
sonuncusunu paylaşıyoruz. 

Doğayla bağlantımızdan başlayarak birbiriyle 
ilişkili konular çerçevesinde sürdürdüğümüz 

bu seride kapanışı; içinde olduğumuz 
ekolojik krizlere karşı yan yana yürüyebileceğimiz 

topluluklar, dayanışma ağları, işbirliği 
olanaklarıyla ilgili öneriler üzerine hazırladık.



Aktif Umut kitabında 
Joanna Macy ve Chris Johnstone hayal kurmak 

üzerine şunları söylüyor: “Bize ilham veren ve 
heyecanlandıran bir hedefe doğru gitmek, yol-

culuğumuza canlılık katar, yelkenlerimizi rüzgarla 
doldurur ve 

güçlüklerin üstesinden gelme kararlılığımızı 
arttırır. Demek ki ilham verici bir vizyon 
“yakalamak”, motivasyonu korumanın 

anahtarıdır. Başkalarıyla paylaştığımız bir hayale 
doğru yol alırken, ortak amacı olan 

bir topluluğun parçası haline geliriz.”

Bu hafta yaşamın canlılığını hissetmek, 
doğayla uyum içinde yaşayabilmek ve 

dayanışma ağları kurabilmek için 
hayal ettiğimiz dünyaya dair 

okumalık, seyirlik, denemelik önerilere 
yer veriyoruz.  



Hayalini kurduğumuz dünyayı 
mümkün kılma yolunda çalışmalar yapan 

pek çok kurum, dernek, vakıf, topluluk bulunuyor. 
Sağlıklı gıda, zengin doğa, temiz hava gibi 

pek çok konuda çalışan bu ağlar sayesinde 
ortak amacı olan bir topluluğun parçası olabilir, 

çeşitli faaliyetlerle hayatımızda önemli 
değişiklikler yaratabiliriz. 

Ülkemizde yer alan bu kuruluşlardan 
bazılarını sizin için sıraladık. 

Sizler de desteklemek istediğiniz ulusal/yerel 
oluşumları bizimle paylaşabilirsiniz. 

• Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği

Buğday’ın niyeti; tek tek bireylerde 
ve bir bütün olarak toplumda 

ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; 
ekolojik dengelerin bozulması sonucunda 

ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak 
ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek.

http://www.bugday.org

OKUMA L I K



• Doğa Derneği
Türkiye doğasının sorunları için 

yapıcı ve yerinde çözümler getirmeyi 
hedeflemekte olan Doğa Derneği; 

doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak, 
doğa alanlarını ve buralardaki canlı türlerini 

koruma projeleri geliştirmekte.

https://www.dogadernegi.org/

• Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma 
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Tema; sürdürülebilir yaşam ilkesiyle 
başta toprakların olmak üzere 

doğal varlıkların korunması için çalışıyor, 
topraktan gelen toplumsal barışa inanıyor. 

http://www.tema.org.tr
https://www.e-tema.org/ 

(Eğitim programlarına online portaldan ulaşabilirsiniz)

• Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma 
ve Tanıtma Vakfı

Çekül, kuruluşundan itibaren 
doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal 

uyumun savunuculuğunu yapmakta.

http://www.cekulvakfi.org.tr



Bu hafta seyirlik bölümümüzde 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 

Dünya Çevre Günü için hazırlamış olduğu 
“7 milyar hayal. 1 gezegen. Önemseyerek Tüketmek 
(7 Billion Dreams. 1 Planet. Consume with care)” 

başlıklı videosu var. 2 dakikalık bu video 
kocaman evrendeki küçük mavi gezegenimizde 
bizleri bir yolculuğa çıkarıyor. Evde Ekolojik Duruş 

serisinin ilk haftasından bu yana üstünde 
durduğumuz konulardan çeşitli başlıkları içinde 
yakalayabileceğimiz, her bir karesiyle içimizde 
yeni soru işaretleri ve hayranlıklar uyandıracak 

bu videonun yönetmeni Leonardo Dalessandri. 
Videonun açıklamasında ise şöyle yazıyor:

“Gezegenin kendi sınırları içinde yaşamak 
daha sağlıklı bir gelecek için en umut verici 
stratejidir. İnsan refahının dünyaya pahalıya 

mal olması gerekmez. Sürdürülebilir yaşamlar 
yaratmak çok daha “az”la daha fazlasını 

ve iyisini yapabilmek ile, artan doğal kaynak 
kullanımı ve meydana gelen 

çevresel etkilerin ekonomik büyümenin 
bir yan ürünü olması gerekmediğini 

bilmekle ilgilidir.“

https://www.youtube.com/watch?v=JyL58vlbvgw

S EY İ R L İ K



“Hayalini kurduğun dünya”

Evde Ekolojik Duruş serisi boyunca çeşitli “dene-
melik” fikirler paylaştık. Şimdi farklı farklı konular-
da yaptığımız bu önerilerin bütününe bakma 

zamanı. 

“Nasıl bir yaşam hayal ediyoruz?” 
Biraz bunun üzerine düşünüp seyir defterlerinize 

notlar alabilirsiniz. Bu yaşam: odanız, 
çalışma yeriniz, bahçeniz, sınıfınız, okulunuz, 

yaşadığınız şehir, mahalleniz hatta gezegenimiz 
içinde olabilir. Ekolojik duruş üzerine yaptığımız 

paylaşımların ışığında seçtiğiniz alanın 
nasıl olmasını hayal ediyorsunuz? 
Şimdi bunları tasarlama zamanı:

DENEMEL İ K



• Çevrenizde hangi bitki toplulukları var?
• İklim nasıl?

• Orada kimlerle yaşıyorsunuz?
• Nasıl besleniyorsunuz?

• Ne tür dayanışma ağları içindesiniz?
• Hangi enerji türlerini kullanıyorsunuz?

gibi pek çok soruya verdiğiniz 
cevapları bir kağıda çizerek planlayabilirsiniz.

Legolarla tasarlayabilir, doğadaki 
materyalleri kullanarak 

toprağın, kumun üzerinde oluşturabilirsiniz. 

Tasarımlarınızı #evdekiekoloji etiketiyle 
bizimle paylaşabilirsiniz. 


