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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 serinin 6. paylaşımında
 “bahçe, bostan işleri” vardı. 

Balkonumuzda veya bahçemizde 
kendi gıdamızı nasıl yetiştirebiliriz, 

adil gıdaya ulaşabilmek için toplulukları 
nasıl destekleyebiliriz sorularına cevaplar aradık. 
Tohumların sihirli yolculuğunun peşine düştük, 

yediklerimize yakından baktık. 

Bu hafta konumuz: Üretim ve tüketim süreçleri 

Tüketim alışkanlıklarımızla birlikte 
üretim süreçleri de; doğal kaynak kullanımı, 
harcanan enerji ve atık yönetimine kadar 

pek çok başlıkta yeryüzüne 
ciddi anlamda zarar veriyor. 

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 
9,6 milyara ulaşması durumunda insanların 

mevcut yaşam tarzlarını sürdürmelerine yetecek 
doğal kaynaklar için yaklaşık üç Dünya’ya

 ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor. 



Üretim süreçleri, 
tüketime dair olan talebin yanında

 israf da sorunun büyük bir parçasını oluşturuyor. 
Her yıl 1,3 milyar ton yiyeceğin 

market depolarında çürüme, taşıma 
sürecinde bozulma vb. yollarda israf edildiği 

tahmin ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 
paylaştığımız gıdanın üretim serüvenini 
göz önünde bulundurursak bu bilgi de

 israf edilen gıdaların yanında üretilirken
 harcanan enerjinin de boşa gitmesiyle 

yeryüzüne olan etkisini gösteriyor. 

Mutfağımızdaki gıdaların tarladan sofraya 
yolculuklarını incelemiş, paketli olanların 

hangi içeriklerle ne gibi koşullarda üretildiğine 
bakmıştık. Bu hafta ise tüketimin yanı sıra
 üretim süreçlerinin etkilerine dair önerilere 

yer vereceğiz.

Üzerimize giydiğimiz tişörtün üretim hikayesi ne?
Tüketim süreçlerimizin doğaya 

ne gibi etkileri var?
Türetici nedir ve nelere dikkat eder? 

Tükettiğimiz şeylerin üretim sürecini ne kadar 
göz önünde bulunduruyoruz?

Birlikte cevaplarını bulmaya başlayalım...



Attığımız her adımda, 
üzerimizdeki tişört kadar doğaya yakın ve 
ona bağlıyız. Oysa giydiğimiz bir tişörtün 
üretim hikayesini, doğaya olan etkisini 

ne kadar biliyoruz?
Dünya çapında her yıl 2 milyar tişörtün

 satıldığı tahmin ediliyor. Bu onu dünyanın en 
yaygın giysilerinden biri haline getiriyor. 
Ancak bir tişört nerede, nasıl üretiliyor?

 Önümüze gelene dek çevreye
 nasıl bir etkide bulunuyor? 

Bir tişörtün tüm bu hikayesini yakından görmek 
için TED-Ed’in Dünya Okulu’na gidiyoruz, 

aşağıda linkini paylaştığımız videoyu 
ayarlar kısmından Türkçe altyazı seçeneği ile 

izleyebilirsiniz.

https://ed.ted.com/on/bcCRJEX9?theme_id=earth-school

S EY İ R L İ K



Tüketim alışkanlıklarımız 
yüzyıllar içinde sürekli dönüşüyor. 

Yaşam biçimlerimiz, hızla değişen trendler, 
doğayla ve kendimizle kurduğumuz bağlar 

alışveriş yaparken davranışlarımızı doğrudan 
etkiliyor. Tüketim biçimlerimiz değiştikçe 
atık kompozisyonlarımız, çöplerimizdeki 
inorganik ve organik atıkların dağılımı, 

da şekil değiştiriyor. Bundan 40 yıl önce evdeki 
çöp kutularımızda organik atıklar ağırlıktayken 
şimdilerde ambalajlar ve elektronik atıklar ağır 
basıyor. 40 yılda neler değişti? Önceleri evlere 
çuvallarla alınan kuru gıdalar çok daha küçük 

plastik ambalajlarda, market raflarında yerlerini 
aldı, teknolojik aletler gelişedursun kullanım 

ömrü tabiri yerini teknolojik ömre bıraktı.

Peki üretim süreçlerini bildiğimiz 
ürünleri tükettiğimiz, tüketim ihtiyaçlarımızın
 sorumluluğunu aldığımız, keyifli ve radikal
 alışveriş döngüleri yaratırken, atıklarımızı 
gözden geçirmek, yeni kompozisyonlar 

yaratmak mümkün mü? 

organik 
atıklar

ambalajlar
(cam,plastik,karton)

elektronik
atıklar

DİNLEMEL İ K



3. Hafta Yaşam Döngüleri ve Canlılık 
konusunu ele alırken NTV Radyo’da yayınlanan 
Doğa Konuşmaları programına yer vermiştik, 

programın bu bölümünde Nacide Berber, 
Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi 

Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ı ağırlıyor. 

Birlikte tüketim alışkanlıklarımızın yıllar içinde 
nasıl evrildiğinden başlayarak, evsel atıklarımızın 
kompozisyonlarına, elektronik atıklara, bireysel 

olarak yapabileceklerimize ve yerel yönetimlerin 
neler yapabileceğine bakıyorlar.

Programı dinlemek için aşağıdaki linki ziyaret 
edebilirsiniz;

https://soundcloud.com/ntvradyo/doga-konusmalari-ahmet-cihat-kahraman



Tüketim faaliyetlerimizin yanı sıra, 
tüm bunların üretimi esnasında harcanan 
enerjinin doğaya olan etkisine yakından 
bakmaya çalıştık. Bu süreçlere dahil olan 
insanlar olarak kendimizi farklı konularda
 tüketici ve üretici şeklinde adlandırabiliriz.  

Şimdiyse yeni bir kavramla tanışma zamanı: 
Türetici. Bir kelime oyunu sonucu ortaya çıkan 

bu kavram tüketici ve üretici sözcüklerinden 
oluşuyor ve şu anlama geliyor:

-İhtiyaçlarını gözden geçiren ve 
gerçek ihtiyaçlarını edinen

-Satın aldıkları nereden gelmiş, 
nasıl üretilmiş, içinde neler var, merak eden

-Üreticisini tanıyan ve onunla iş birliği yapan 
-Tükettiği şeylerin hayvanlara, bitkilere 

ve diğer varlıklara zarar verip vermediğine 
dikkat eden bireyler...

DENEMEL İ K



Önümüzdeki hafta konumuz “5D ile harekete geç”. 
Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

Bu hafta tüketici ve üretici kimliklerimizden
 sıyrılarak, sürdürülebilir bir yaşam için türetici 

olmanın adımlarına yakından bakacak, 
eylemlerimizi fark edeceğiz. 

Seri boyunca kullandığınız defterlere önümüzdeki 
bir hafta içinde türeticilik örneklerinizi yazabilir, 

bunları bizimle paylaşabilirsiniz.

Türeticiliği tanımlarken yazmış olduğumuz 
sıralamayı kullanabilir, bu örnekleri 

çeşitlendirebilirsiniz.

Örneğin;

• Yeni tişört almaktan vazgeçtim, 
   yazlıklarımı çıkarıp dolabıma yerleştirdim.
• Menşei Amerika olan bir paket cevizi almadım.  
• Çevremdeki gıda topluluklarını araştırdım.
• Zehirsiz bulaşık deterjanı aldım / 
   nasıl yapıldığını öğrendim. 


