
EVDE EKOLOJİK DURUŞ
9. HAFTA 

“Dünya bize ne söylüyor?” 
“ İk l im krizi”

#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 
“5D ile harekete geç

Geri dönüşüm öncesi yollar” başlığında 
geri dönüşümün doğaya verilen tahribatı 

azaltmak için yeterli olmadığına, 
sıfır atık kavramıyla atılabilecek adımlara 
yakından baktık ve denemelik kısmında 

kendi 5D posterimizi hazırladık. 

Bu hafta ise iklim krizi ile ilgili okumalık, 
dinlemelik ve denemelik önerilerimizle 

karşınızdayız.

İklim değişikliğine bağlı etkiler hayatımızın 
pek çok alanında karşımıza çıkıyor.

 Uzun bir süredir ise bu etkilere karşı çocuklar 
tarafından başlatılan ve kolektif bir şekilde 

yürütülen küresel iklim grevlerini 
takip ediyoruz. 



Ekoloji çalışma grubu olarak 
geçtiğimiz yıl hazırlamış olduğumuz 

İklim Değişikliğini Anlamak ve Aktarmak 
başlıklı rehberde; iklim değişikliğinin 

ne olduğunu, iklim değişikliğini çocuklara 
nasıl anlatacağımızı, geçtiğimiz yıl başlayan 
küresel iklim grevi ile ilgili süreçleri, bunları 

çocuk katılımı açısından nasıl 
değerlendirebileceğimizi ve iklim değişikliğinin 
etkilerini azaltmak için atabileceğimiz adımları 

ele almış; son olarak da iklim değişikliği 
konusunda yararlandığımız kaynakları 

öneri olarak derlemiştik. 

Tamamına ulaşmak için: 
http://www.baskabirokulmumkun.net/iklim-degisikligini-anlamak-ve-aktarmak/ 

Bu haftaki paylaşımımızda da:

-İklim değişikliği nedir, etkileri nelerdir?
-İklim krizi sürecinde aktif olarak yer alan 

grupların eylemleri neler?
-İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 

bizler neler yapabiliriz?

gibi sorulara cevaplar arıyor olacağız. 



Gençlerin sürdürülebilirlik ve 
doğa koruma alanında bilgi ve becerilerini 

güçlendirmelerini hedefleyen, 
Doğa Koruma Merkezi’nin çeşitli paydaşlarla 

hayata geçirdiği bir proje olan 
Gençlik ve Kent için Doğa; 

doğa rehberleri aracılığıyla farklı konularda 
bilgi veren, deneyim alanı açan 

içerikler sunuyor. 

Proje kapsamında iklim değişikliği 
etkinlikleri ile katılımcıların biyolojik çeşitlilik 

ve doğa koruma konularında
 içselleştirebilecekleri, özelden genele 
taşıyabilecekleri farkındalık unsurları 

oluşturmaları hedeflenmiş. Bu başlıklardan biri 
olan İklim Değişikliği Rehber El Kitabı’na 

aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://odtudedoga.org/doga-programlari

Ayrıca İklim Değişikliği Katılımcı El Kitabı ile 
iklim değişikliğinin gezegenimize olan etkisini 

mini bir testle keşfedebilirsiniz.

OKUMA L I K



2015’de ilk olarak Greta Thunberg’in 
“iklim için okul grevi” eylemiyle kamuoyunda 

görünür olduğu ve kısa zamanda dünya 
üzerinde pek çok çocuk ve genci içine 

dahil eden iklim krizi eylemleri; hem ülkelerdeki 
karar alıcıları hem de bireysel kararlarımızda 

kendimizi sorgulatan bir süreci başlattı. 

Aradan geçen zamanda Türkiye’de 
örgütlenme hakkını kullanarak bir araya gelen 

Fridays For Future Türkiye 
ekibi okul grevlerinin yanında bu sorgulamayı 
besleyen başka eylemlere de ön ayak oldu. 
Bunlardan bir tanesi de her yıl kasım ayının 
son Cuma günü küresel ölçüde alışverişin 

ve tüketimin pik yaptığı Kara Cuma 
(Black Friday)’ya karşı geliştirdikleri ve 

29 Kasım 2019’da gerçekleştirdikleri 
Yeşil Cuma (Green Friday) isimli takas şenliği idi.

https://www.instagram.com/fridaysforfuture_tr/?hl=en 

Bu hafta; Yeşil Cuma etkinliği öncesi 
Fridays For Future Türkiye ekibinin 

fikir ve taleplerini anlattıkları Açık Radyo’da 
yayınlanan İklim Acil programını dinlemelik 

olarak sizlerle paylaşmak istedik.

https://tinyurl.com/y9rsteab

D İNLEMEL İ K



İklim değişikliği küresel bir sorun olsa da 
günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklarımızı 

değiştirerek bu sorunun çözümüne 
bireysel olarak katkıda bulunabiliriz. 

Yaşamımız boyunca doğada var olan 
kaynakları kullanarak yaptığımız faaliyetler 

arkamızda ekolojik ayak izleri bırakıyor. 
Dünyaya bırakmış olduğumuz bu izleri 
küçültmenin yolu da, attığımız adımları 

hesap etmekten geçiyor. 
Bu adımlar sayesinde iklim değişikliğine 

karşı da eylemlerimizi sürdürmemiz mümkün. 

Bunun için Victor Ananias’ın yazmış olduğu 
Ekolojik Dönüşüm Rehberi’nden 

yararlanarak hazırlamış olduğumuz derlemeyi 
sizlerle paylaşıyor ve sizi kendi dönüşüm 
yolculuğunuza dair adımlarınızı gözden

 geçirmeye davet ediyoruz. Bu maddeleri 
belli aralıklarda değerlendirebilir, 

defterinize notlar alabilirsiniz. 

Rehbere aşağıda adresten ulaşabilirsiniz: 
https://dukkan.bugday.org/index.php?route=product/product&product_id=26

“Temiz bir sayfada ben bugün başlıyorum… 
Zorlamadan, yarışmadan, karşılaştırmadan… 

Cezalandırmadan, takılmadan, dert etmeden… 
Test ederek, niyet ederek, 

elimden geldiğince, tek başıma ve birlikte.” 
Victor Ananias

DE NEMEL İ K



BESLENİRKEN
• Başka ülkelerden ithal edilmiş gıdalar tüketmiyorum.

• Gıda alışverişi yaparken kullanılan ambalajlara dikkat ediyorum.
• Günlük tükettiğim gıdaların büyük kısmını çiğ, taze, 

mevsimlik sebzeler ve meyveler oluşturuyor.

BARINIRKEN
• Barınağımdaki elektrik enerjisiyle çalışan aletleri 

en az şekilde kullanmaya özen gösteriyorum.
• Barınağımdan çıkan tüm katı ve sıvı atıkları azaltıyorum.

• Barınağımın ısınma ve soğumasını doğal yöntemlerle sağlıyorum.

ULAŞIRKEN
• Ortalama haftalık yürüme süremi arttırmaya çalışıyorum.

• Ulaşabileceğim her yere toplu taşımayla gidiyorum.

KILIK | KIYAFET
• İhtiyacım olmadıkça yeni bir kıyafet almıyorum.

• Kıyafet alırken etiketlerde yazan içeriği okuyorum.
• Kıyafetlerimin nerede üretildiğini biliyorum.

• Bana ait kıyafet sayısını biliyorum.

TEMİZLİK ve ATIKLAR
• Günlük hayatımda ürettiğim çöp miktarını biliyorum.

• Ürettiğim atıklar kompost ya da geri dönüşüm
 ile yeniden kullanıma gidiyor.

• Kullanacağım temizlik ürünlerini evde üretiyorum.

NEFES ALIRKEN
• Uyanık olduğum süre boyunca vücut duruşumun

 dik, esnek ve rahat olmasına dikkat ediyorum.
• Cep telefonu, bilgisayar, diğer manyetik ışık yayan 

araçlar ile doğrudan temasımın süresine dikkat ediyorum.
• Gün içinde doğal gün ışığından ve ısısından 

maksimum yararlanıyorum.
• Her gün bedenimin dolaşım, kas, sinir sistemini, 

iç organların işleyişini destekleyecek bilinçli ve odaklı, 
kendime uygun egzersizler yapıyorum.

Önümüzdeki hafta hayalini kurduğumuz dünyaya dair
 fikirlerimizi paylaşıyor olacağız. Son paylaşımımızda buluşmak üzere.


