
EVDE EKOLOJİK DURUŞ
8. HAFTA 

““5D i le harekete geç”
Geri dönüşüm öncesi yol lar”

#evdekiekoloj i



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 “üretim ve tüketim süreçleri” 
başlığında tüketim alışkanlıklarımızın 

üretim süreçleriyle birlikte doğaya olan etkisine, 
evsel atıklarımızın zaman içindeki değişimine 
ve bir türetici olarak atabileceğimiz adımlara 

yakından baktık. 

Bu hafta “5D ile harekete geç” diyor, 
geri dönüşüm öncesi yolları araştırıyoruz. 

Ekoloji Çalışma Grubu olarak geçtiğimiz yıl 
paylaşmaya başladığımız poster serisinde 
“Dünya için yapabileceğimiz bir şeyler var” 

demiştik. Yapabileceklerimizi de beş adımda 
sıralayarak “5D ile harekete geç” başlığında 

şu adımlara yer vermiştik: 
Önce Düşün, Dönüştür, Değiştir, Daha az tüket 

ve Değerlendir.

Geri dönüşüm kavramı uzun zamandır 
gündemimizde. Son yıllarda geri dönüşüm 

kutularının varlığı hayatımızın pek çok alanında 
yerini alırken ev atıklarımız da çeşitli kategorilere 

ayrılır oldu. Oysa biz geri dönüştürülmüş 
kartonlar, doğada çözündüğü söylenen poşetler 

kullanırken dünya için daha iyi bir seçim 
yaptığımızı düşünsek de artık sadece 

geri dönüşümün de doğaya verilen tahribatı 
azaltmamız için tek seçenek 

olmadığını görüyoruz. 



Geri dönüşüm için öncesinde 
3R’den bahsederken artık “sıfır atık” kavramıyla 

birlikte bu adımlar 5R şeklinde belirtiliyor ve
 geri dönüşümün öncesinde atılması gereken 

adımları şu şekilde özetliyor: 
Refuse (Reddet), Reduce (Azalt), 

Reuse (Yeniden Kullan), Rot (Kompost Yap)
 ve son olarak Recycle (Dönüştür)

Her bir geri dönüşüm sürecinin 
harcadığı enerjiyi düşünürsek geri 

dönüştürülmüş ürünleri tercih ederek de bu 
ürünlerin önümüze gelene dek geçirmiş olduğu 

yolculuğun doğaya olan etkisini arttırmış 
oluyoruz. Kullandığımız kağıtları, camları, 

plastikleri kutularda ayrıştırarak dünyaya karşı 
sorumluluğumuzu tam anlamıyla yerine 

getirmiş olmuyoruz. 

5R adımlarından ilhamla hazırladığımız 
5D ile harekete geç poster serisinde 

bu kavramları çocuklarla da daha kolay 
paylaşabilmek için her kavramla ilgili çeşitli 

önerilere yer verdik. 
Bu haftaki paylaşımımızda da:

-Geri dönüştürmeden önce 
deneyebileceğimiz yollar neler?
-Sıfır atık için neler yapabiliriz?

-Tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebiliriz?

gibi sorulara birlikte cevaplar arıyor olacağız.



Zero Waste (sıfır atık) ile tanıştığından beri 
deneyimlerini, önerilerini ve tariflerini:

“Sade hayat, az eşya, doğaya dönebilen 
malzemelerden oluşan bilinçli tüketim”

başlığıyla paylaşan Selvi Gürevin’in 
atiksizev.com isimli blogundaki yazılarından 
en çok sorulan sorulara verdiği cevaplarla 
paylaştığı önerileri paylaşıyoruz öncelikle.

-Çöplerinizi atarken nelere dikkat ediyorsunuz?
-Kağıt mendil yerine neler kullanıyorsunuz?

-Plastik kaplar yerine neler tercih ediyorsunuz? 
gibi sorulara yönelik atılabilecek doğa dostu 

adımları okumak için: 

http://atiksizev.com/sorular-cevaplar/

Aşağıda yer alan linkte ise 
yine aynı blogda yer alan

 “Geri dönüştüremediklerimizden misiniz?”
 isimli paylaşım yer alıyor. Verilen bilgiler geri 
dönüşüme gönderdiklerimizin sisteme tekrar 

katıldığını sanmanın büyük bir yanılgı olduğunu 
söylerken, üretilen plastiğin sadece 
%9’unun geri dönüştüğünü söylüyor. 

http://atiksizev.com/2020/05/02/geri-donusturemediklerimizden-misiniz/

OKUMA L I K



Kullandığımız şeyler nereden gelir 
ve nereye giderler?

Satın aldığımız şeylerin gerçek fiyatı nedir?
Tüketim ekonomisinin bir parçası olarak üretilen 

bir maddenin içinden geçtiği süreçlere
 ne ölçüde hakimiz?

Şeylerin hikayesi projesi (www.storyofstuff.org) 
materyal ekonomisi adıyla 1950’lerde başlayan 
ve doğrusal bir düzlemde bilinçsizce tüketmeye 

teşvik eden sistemi gözler önüne çıkarıyor ve 
eşyaların hiç anlatılmayan hikayelerini

 animasyonlarla tartışmaya açıyor. Bu hafta 
aşağıdaki bağlantı ile paylaştığımız seyirlik 

önerimiz ise; aynı projeden “Şeylerin Hikayesi” . 
Bu animasyon film, materyal ekonomisinin yıkıcı 
süreçlerini, bu süreçlerde rol oynayan ama çok 

göremediğimiz aktörleri ve tüketim yoluyla 
oluşturulmaya çalışılan mutluluk illüzyonunu 

yukarıdaki soruları sorarak düşündürüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=_u-7KlwLD-c&list=TLPQMDgwNjIwMjAR8btR_rfnGQ&index=1  

S EY İ R L İ K



Elimizdeki ürünleri 
geri dönüştürmeden önce

 yapabileceğimiz neler var? 
Dünya için hala yapabileceğimiz bir şeyler

 olduğuna inanıyor, sizi de hazırlamış olduğumuz 
posterlerle ilgili bir etkinlik yapmaya

 davet ediyoruz. 

Geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğumuz 
Değerlendir posteri ile  “5D ile Harekete Geç” 

serisinin sonuna gelmiş olduk. 
http://www.baskabirokulmumkun.net/5d-ile-harekete-gec-degerlendir/ 

Seri boyunca beş başlığı şu şekilde inceledik: 

Önce düşün başlığı ile alışveriş ve 
tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirdik,

Dönüştür başlığı ile dönüşüm ve
 geri dönüşüm arasındaki farkları sorgulayıp, 

atıklarımızı dönüştürmenin örneklerini inceledik,

Değiştir başlığı ile tüketim alışkanlıklarımızı, 
bakış açımızı değiştirebilecek fikirler edindik,

Daha az tüket başlığı ile günlük hayatımızda 
düşünmeden kullandığımız malzemelerin yerine 

neler koyabileceğimizi gördük, 

Değerlendir başlığı ile yeni bir şey almadan 
önce hangi yolları deneyebileceğimize 

dair fikir edindik.

DE NEMEL İ K



Önümüzdeki hafta konumuz “İklim Krizi”. 
Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

Şimdi bu adımları referans alarak, kendi yaşam 
tarzınıza ve tüketim alışkanlıklarınıza göre siz de 

kendi “5D ile Harekete Geç” posterinizi 
hazırlayabilir, kendi adımlarınızı ve önerilerinizi 

#evdekiekoloji etiketiyle paylaşabilirsiniz. 


