EVDE EKOLOJİK DURUŞ
Tüm Haftalar

#evdekiekoloji

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
1. HAFTA
“Doğayla kurduğumuz ilişki”

#evdekiekoloji

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?

SEYİRLİK

WWF(Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
geçtiğimiz yıllarda yaşamın
doğa ve insanla bağlantısını anlatması
amaçlanan “Yaşam. Doğa. Sen. İlişkiyi Kur”
isimli bir kısa ﬁlm yarışması düzenlemişti.
Halk ödülünün sahibi Danimarkalı
Myles Thompson
“Yaşam.Doğa.Sen” (Life.Nature.You)
isimli ﬁlminde doğayla ilişkinin
insanın yakınındaki bir yerle veya
ufak bir nesneyle başlayabileceğini anlatıyor.
https://vimeo.com/29067223

İki dakika süren bu kısa ﬁlmle ilgili
yönetmen Myles Thompson şunları yazmış:
“Kızım yaban hayatı
çim biçme makinesinden kurtarmak için
bahçemizde küçük bir doğa rezervi yarattı.
Buldukları beni gerçekten şaşırttı:
küçük bir çim alanda
çok sayıda küçük canlı vardı. Yaban hayat,
bizden uzak ve günlük yaşamımızla bağlantısı
kesilmiş gibi görünür. Ancak kızımın,
dünyanın küçük bir parçasını kurtarabilecek
olmasını düşünmesi bana ilham verdi.
Ben de bu düşünceyi,
dünyadaki yaşam çeşitliliğini kutlamak ve
onu korumak adına olumlu adımlar atmak için
başka insanların da ilham alabileceği
umuduyla paylaşıyorum.
Çevreci David Orr'un söylediği gibi:
"Dünyayı iyileştirdiğimizde kendimizi iyileştiririz."
Belki de birlikte
küçük bir çim parçasından başlayarak
tüm ormanı kurtarabiliriz.”

DENEMELİK
Öncelikle haftalık paylaşımları takip ederken
bu bölüm için kendine bir defter edinebilirsin.
Eskiden kullandığın hala boş sayfaları olan
ya da tekli sayfaları bir araya getirip diktiğin
bir defter olabilir örneğin.
Konumuz: Doğa
Buradan kesebilirsiniz

•

Kendi doğa tanımını yapacak olsan neler yazardın?

Buradan kesebilirsiniz

•
İzlediğin “Yaşam.Doğa.Sen” ﬁlminde olduğu gibi evin içinde ya da
pencereden gözlemleyebileceğin doğal bir ortam seç. Buradaki canlıları
bir süre gözlemle, isimlerini biliyor musun? Bunları yazabilirsin, resmini de
yapabilirsin.

Doğayla ilişki kurmanın
en keyiﬂi yollarından biri de duyularımızı
kullanmak.
• Gördüğün her şey doğanın bir parçası,
sen de öyle. Doğayı yakından gözlemle.
• Duyduğun sesler neler?
Bir kumru, su sesi, köpek havlaması belki.
• Nefes aldığın havadaki kokuları
ayırt edebiliyor musun?
Seni hangi kokular mutlu eder en çok?
• Dokunduğun yer bir ağaç kabuğu gibi pütürlü,
çimler kadar yumuşak, nemli toprak kadar ıslak
olabilir. Hisset, neye benziyor sence?
• Tadını aldıkların;
yani yediğin şeyler. Her birinin içinde
tohumdan sofraya bir hikaye,
doğal bir döngü var.
En son yediklerinin doğayla
nasıl bir ilişkisi olabilir?
Bu soruları kendinize/birbirinize
sorarak bulduklarınızı defterinize not edebilirsiniz.
Farklı duyularınıza odaklandığınızda ve
bu egzersizi belli sıklıklarda tekrar ettiğinizde
yeni şeyler keşfettiğinizi göreceksiniz.

Önümüzdeki hafta “Doğa gözlemi yapmanın yolları”nı araştırıyor olacağız.
Tekrar bu sayfada buluşmak üzere!

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
2. HAFTA
“Doğa Gözlemi Yapmanın Yolları”

#evdekiekoloji

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 sizlerle
farklı duyularımızla doğayı algılamanın
yollarını araştırdık
ve bir kısa ﬁlm paylaştık.
Bu süreçte bir defter edinmenizi önermiştik,
biz deneyimlerimizi biriktirmeye başladık bile.
Bu bir hafta içinde baharın canlılığı
gökyüzüne, ağaç dallarına, sulara,
kuşların uçuşuna, toprağın altına iyice sızdı.
Fark ettiğimiz bazı şeyler içimizde
ilgi ve merak uyandırmaya başlamış olabilir.
Sıradaki paylaşımımızda
evde doğa gözlemi yapabileceğimiz
yerler belirleyip, doğanın döngülerini
ve çeşitliliğini fark etmemizi sağlayacak
bazı önerilere yer vereceğiz.
Konumuz: “Doğa Gözlemi Yapmanın Yolları”
Gözlem becerilerini geliştirmenin
en önemli adımlarından biri farklı duyularımızla
doğayı keşfedebilmek.
Bir diğeri ise öğrenmenin tohumu olan merak.
Doğanın işleyişini ve
canlıların yaşam döngülerini gözlemlemenin
içimizde yarattığı merak, bir çınar ağacının
yapraklanmasını gün gün gözlemlememize,
duyduğumuz kuşun sesinin ne olduğunu
bulabilmek için araştırma yapmamıza
yarayabilir.

DENEMELİK

Doğa gözlemi yapabilmek için
kaynak olacak rehber kitaplar ve bazı araçlar
süreci daha da keyiﬂi hale getirebilir.
Bitki ve böcek gözlemi için büyüteç,
kuş ve kelebek gözlemi için dürbün,
gökyüzü gözlemi için de
teleskop kullanmak gibi...
*Bu gözlem araçlarını
evde kendi imkanlarınızla
çeşitli denemeler yaparak da
geliştirebilirsiniz.
Örneğin evde büyüteç yapmak için
düz bir cam parçası,
varsa bir yakın gözlüğü kullanabilir veya
asetat kağıdının üzerine su damlatarak
bitkileri yakından inceleyebilirsiniz.

*Pencerenizden
geniş bir açıyla gökyüzünü, diğer evleri,
sokağı, bahçeyi ya da çeşitli ağaçları
görüyor olabilirsiniz. Gözlem yaparken
bir noktaya odaklanmak
dikkatinizi vermenizi kolaylaştırıp
bu bölgedeki çeşitliliği daha derinden
fark etmenizi sağlayabilir.
Evde nokta gözlemi
yapabilmek için de bir önerimiz var:
Öncelikle evde kendinize bir gözlem noktası
belirleyin. Bu noktayı rahat edebileceğiniz
bir yere yerleştirin.
Belirlediğiniz gözlem noktasına çerçeve
şeklinde kesmiş olduğunuz kartonu yapıştırın.
Farklı büyüklüklerde çerçeveler oluşturabilirsiniz.
Sıra geldi gözlem yapmaya.
İlk gün çerçevenin içindekileri
5 dakika boyunca gözlemleyip,
ikinci gün 10, üçüncü gün 15 dakika olacak
şekilde arttırmayı deneyin.
Belirli bir süre odaklanmak bu yere dair
yeni farkındalıklar oluştururken,
sessizce kendinize ayırdığınız bu zamanlar
size de iyi gelecektir. Ardından
gözlem çerçevenizde fark ettiklerinizi
defterinize yazıp resmedebilirsiniz.
Gözlem sürenizi arttırdıkça
neler olduğunu değerlendirebilirsiniz.

OKUMALIK

Doğa gözlemi yaparken
yararlanabileceğimiz
bir kaynak da Ekoloji Takvimi.
Geleneksel halk takviminden,
belirli gün ve haftalardan yararlanarak
hazırlamış olduğumuz Ekoloji Takvimi’ni
rehber ve poster şeklinde
aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:
http://www.baskabirokulmumkun.net/2020-ekoloji-takvimi/

Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren
çiçek fırtınası, Şafak Korosu, dolunay
gibi olaylar gözlemlerinizi hareketlendirebilir.
Ekoloji Takvimi’ni takip ederek yaptığınız
gözlemler ve alacağınız notlar sayesinde
değişen doğa olaylarına dair
çıkarımlarda bulunabilir, çevrenizdekilerle
sebep ve sonuçları üzerine konuşabilirsiniz.

DİNLEMELİK

Mayıs ayının ilk hafta sonunda
gerçekleştirilen
Dünya Şafak Korosu etkinliklerinde
doğaseverler ve kuş gözlemcileri
gün doğumundan önce
belirli bir araziye giderek
herkesten önce uyanan kuşların
keyiﬂi korosunu dinliyorlar.
Bu yıl Şafak Korosu’nu dinlemeye
gidemeyebiliriz ancak biz de her birini
sesleriyle evimize davet edebiliriz.
Aşağıda bulunan web sitesinde
yer alan kuşların üzerine tıklayarak
seslerini dinleyebilir,
türlerinin Türkçe karşılıklarını
araştırabilirsiniz.
https://www.bird-sounds.net/alphabetical/

Önümüzdeki hafta “Yaşam döngüleri ve canlılık” konusuna yakından bakacağız.
Tekrar bu sayfada buluşmak üzere!

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
3. HAFTA
“Yaşam döngüleri ve canlılık ”

#evdekiekoloji

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 birlikte
“Doğa gözlemi yapmanın yolları”nı
araştırdık. Bitkileri, toprağı daha yakından
incelemek için büyüteç yapım önerilerini,
çeşitli kuşların seslerini, mayıs ayıyla renklenen
Ekoloji Takvimi’ni paylaştık.
Ayrıca kestiğiniz bir karton çerçeveyle
pencerenizden odak gözlemi
yapabileceğinizi yazmıştık.
Umarız gözlemleriniz bu şekilde
farklı bir boyut kazanmıştır.
Bu hafta konumuz:
Yaşam Döngüleri ve Canlılık
• Yaşam döngüsü deyince
aklınıza neler geliyor?
• Evinizde çevrenizde yaşayan canlılığın
ne kadar farkındasınız?
• Sizce canlıların yaşamını etkileyen
unsurlar neler?
gibi sorular üzerine düşünmenizi sağlayacak
dinlemelik, seyirlik ve denemelik
öneriler hazırladık.
Defterleriniz hazırsa başlayalım.

DİNLEMELİK

Biyoçeşitlilik nedir?
Canlı çeşitliliği olarak da bilinen biyoçeşitlilik:
canlılar arasındaki farklılıkları, çeşitliliği
ve birbiriyle ilişkilerini ifade eder.
Konu ile ilgili, Ntv Radyo’da gerçekleşen Doğa
Konuşmaları programına konuk olan
Burcu Meltem Arık’a kulak veriyoruz.
“Biyoçeşitliliği yaşam
diye tarif edebilirim klasik tanımının dışında…
Göremediğimiz mikroorganizmalardan,
devasa ağaçlara kadar gördüğümüz bütün
canlıların olduğu, bunun tarif edildiği
bir kavram…Yediğimiz yemek, içtiğimiz su,
aldığımız hava ve kendimiz de
biyolojik çeşitliliğin bir parçasıyız aslında...”
Program, Anadolu coğrafyasının zenginliği
neler barındırır? Endemik tür nedir?
Biyoçeşitliliği tehdit eden unsurlar ve
alabileceğimiz önlemler nelerdir?
Sorularına ek olarak sürdürülebilir yaşam ve
ekolojik okuryazarlık gibi konular üzerinden
devam ediyor.
Nacide Berber’in Burcu Meltem Arık’la
gerçekleştirdiği sohbetin tamamını dinlemek
için linki ziyaret edebilirsiniz:
https://soundcloud.com/ntvradyo/doga-konusmalari-burcu-meltem-arik?in=ntvradyo/sets/do-a-konu-malar

SEYİRLİK

40.000 fotoğraf karesinden oluşan
a Forest Year (Bir Orman Belgeseli)
isimli kısa ﬁlm, 15 ay boyunca ormanın geçirmiş
olduğu mevsimsel değişiklikleri konu alıyor.
Ormanın tek bir karesini görmüş olduğumuz ﬁlm
boyunca çeşitli hayvan seslerini duyuyor,
hava olaylarının ağaçlara ve
toprak örtüsüne olan etkisini izliyoruz.
Bir yıl gibi uzun bir süre içinde gerçekleşen
değişimleri kısa sürede gözler önünde seren
kısa ﬁlm ormanda yer alan ağaçların
yaşam döngülerinden bir kesit sunuyor:
https://vimeo.com/59095595
Bir kozalak tohumunun,
çiçeğin, suyun, kelebeğin, meyvenin, mantarın
yaşam döngüsünü çok yakından bize anlatan,
tekrar tekrar izlemekten keyif aldığımız bir video;
ormanın çeşitliliği içinden geliyor:
https://youtu.be/UeavAVJOM-4

DENEMELİK

Çevremizdeki Canlılık
Evinde ve kendi bedeninde
göremeyeceğin kadar
küçük mikroorganizmalardan, pencerenden
görebileceğin en büyük canlıya kadar her gün
sayılamayacak kadar çok canlıyla
etkileşim halindeyiz. İlk önerimiz bu canlılığı
ve çevremizdeki çeşitliliği keşfetmek üzerine…
Sabah uyandıktan, akşam uyuyana dek kaç
canlı türüyle karşılaşıyor olabiliriz?
Saymaya başlamadan evvel bir sayı tahmininde
bulunabilirsiniz. Ardından bir gün boyunca evin
içinde, sokakta neler fark ettiniz;
defterinize gördüğünüz canlıları
resmedip not edebilirsiniz.
Balkon demirlerine ağ ören minik örümcekler,
sokaktan gelen kedi sesleri, banyoda uçuşan
sinekler, topraktaki yosun tabakası,
yeşeren çınar ağaçları…
Bakalım bir güne neler sığacak?

• toprakta
olduğunu bildiğin
mikroorganizmalar
• solucan
• salyangoz
• ıhlamur
• kedi
• sinek
• kumru

Evimizdeki Mikroorganizmalar
Şimdi evimizde yaşayan,
göremeyeceğimiz kadar küçük
mikroorganizmalara yakından bakalım.
Bu canlılar kompostumuzun içinde
bir sinek ülkesinin oluşmasını,
sütümüzün yoğurda dönüşmesini,
hamurumuzun kabarmasını sağlayabiliyor.
Bizler evin içinde kendi yaşamlarımızı
sürdürürken, göremediğimiz bir yerlerde
mayalar sayesinde bu büyük koloniler
farklı canlı sistemleri kurmaya devam ediyor.
Örneğin kaynatılarak uygun sıcaklığa
ulaşan süt, bir kaşık yoğurt ile mayalanıp
yine uygun koşullar altında lezzetli bir
yoğurda dönüşebiliyor. Bu mayalar nohuttan,
çiy damlasından, ev yoğurdundan
elde edilebiliyor.
Mayalanma canlılığın çeşitliliğini,
yaşamın sihrini gösteriyor bize. Siz de evinizde
yoğurt, ekmek, keﬁr mayalayabilir,
tariﬂerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Önümüzdeki hafta “Enerji kullanımı” konusuna yakından bakacağız.
Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
4. HAFTA
“Enerji Kullanımı”

#evdekiekoloji

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 canlıların
yaşam döngülerine dair kısa ﬁlmler,
biyoçeşitliliği konu alan
bir radyo sohbeti ve çevrenizdeki
mikroorganizmalardan fark edebildiğiniz
canlılara dek gözlemlerinizi defterinize
yazabileceğiniz denemelik ﬁkirler paylaşmıştık.
Bu hafta konumuz: “Enerji kullanımı”
Enerji kelimesi hayatımızın pek çok alanında
farklı şekillerde karşımıza çıkıyor:
Yataktan çıkmak, yürümek hatta düşünmek
için enerjiye ihtiyaç duyarız.
Kahvaltıda yediğimiz besinler bize enerji verir.
Enerji evi aydınlatır ve evdeki
çeşitli cihazların çalışmasını sağlar.
Uçurtma uçuran bir çocuk
rüzgar enerjisinden yararlanır.
Yakıt enerjisi ile taşıtlar hareket eder.
Enerji yaratılamaz veya yok edilemez;
farklı kaynaklardan gelerek çeşitli yollarla
değişik formlara dönüşür durur.
Peki enerji nereden gelir, nereye gider?
Evimize kadar nasıl girer?
Enerjiyi ne şekillerde kullanırız?
Bu haftaki paylaşımımızda evdeki
enerji kullanımımıza yakından bakacağız.

DENEMELİK

Evimizde enerji kullandığımız alanlara
yakından bakalım.
Isıtma, aydınlatma, soğutma, pişirme,
temizlik ya da eğlence için kullandığınız farklı
cihaz ve aletleri düşünün. Enerji kullanan bu
aletlerin bir listesini yaparak işe başlayalım.
Buzdolabı, çamaşır makinesi, kombi, elektrikli
soba, telefon, bilgisayar, televizyon,
çay makinesi, kettle, ampuller, internet…
Bu listeye ekleyip, çıkardıklarınız oldu mu?
Peki listede yer alan bu alet ve eşyalar
ne tür enerji kaynakları kullanıyor?
Elektriğinizin kaynağı,
suyunuzun geldiği havza nerede?
Evinizde kullandığınız enerji kaynakları içinde
yenilenebilir kaynaklar var mı?
Bunlar üzerine düşünebilir, araştırma
sonuçlarınızı defterinize not edebilirsiniz.

Enerji tasarrufu üzerine harekete geçmeden
önce onu yakından tanıyalım.
Niçin enerjiye ihtiyaç duyarız, tüketim
süreçlerimizin doğaya olan etkisi ne… gibi sorular
üzerine düşündükten sonra enerji tüketiminizi
en aza düşürecek, doğaya dost uygulamalar
için evde bir planlama toplantısı yapabilirsiniz.
Atacağınız adımları poster haline getirerek
bir yere asabilirsiniz.
Son zamanlarda evimizde geçirdiğimiz
zamanlara bağlı olarak enerji kullanımımızın da
arttığını düşünürsek enerjisiz bir gecenin bize
nasıl geleceğini merak ettik doğrusu.
Önerimiz evde yaşayanlarla birlikte kendinize
elektriksiz bir gece hediye etmeniz.
Yorulan gözlerinize de iyi gelebilir. Telefonunuzun
şarjı olsa bile bir kenara bırakmayı deneyin.
Arkada müzik çalsın mı istediniz?
Müziği birlikte yapabilirsiniz.
Ayrıca odayı aydınlatmak için çözümler
düşünebilirsiniz. 1 saat ile başlayıp zamanla
elektriksiz geçireceğiniz bu süreleri uzatabilir;
kendi enerjimizi de verimli kullanmamız adına
elektriksiz geceleri rutin haline getirebilirsiniz.

OKUMALIK

Evimizde kullandığımız enerji kaynaklarını
gözden geçirdik. Peki bu enerjiyi daha tasarruﬂu
kullanmak için neler yapabiliriz?
Aşağıda yer alan
“Evde Enerji Tasarrufu için Rehber”
başlıklı yazıyı Özgür Gürbüz,
Elektrik Mühendisleri Odası ve Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak
hazırlamış. Evimizde alabileceğimiz
ufak tedbirlerin tüketimimize olan etkisine dair
örnekler olan yazının tamamı için
linke tıklayabilirsiniz:
http://bianet.org/biamag/toplum/159974-evde-enerji-tasarrufu-icin-rehber

Sıradaki okumalık önerimiz ise çocuklar için.
Bilim Çocuk dergisinin 2015 yılının
Aralık ayında yer alan yazının konusu:
“Enerjiyi verimli kullanmak”
Enerjiye dair ayrıntılı bilgiler ve evimizde enerji
tüketimini azaltabileceğimiz ﬁkirlerin yer aldığı
dergi sayfalarına linkten ulaşabilirsiniz:
https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/yaziForm1.pdf?cilt=18&sayi=901&sayfa=10&yaziid=38499

SEYİRLİK
Pasif ev terimini daha önce
hiç duymuş muydunuz?
Pasif evler,
evin kendi ihtiyacı olan enerjiyi
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan,
enerjiyi verimli kullanan, karbon ayak izleri
düşük olarak tasarlanmış evlerdir.
Pasif evlerde aktif ısıtma sistemleri
kullanmadan evlerimizin konumu,
güneşle ve hakim rüzgarlarla olan ilişkisi,
kullanılan yapı malzemesi ve evin kapı ve
pencere açıklıkları gibi tasarım aşamasında
alınacak kararlarla %90 oranında
tasarruf sağlanabiliyor.
Dünya’nın birçok yerinde, farklı farklı iklimlerde
binlerce pasif ev örneğiyle karşılaşmak mümkün.
Bunlardan biri olan Alman Yapı Biyolojisi
ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nün yapı biyolojisi
ilkeleriyle tasarlanmış bu binasını gezmek için
linki ziyaret edebilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=d5BK0rEERYY

Önümüzdeki hafta “Gıda ve Beslenme” konusuna yakından bakacağız.
Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
5. HAFTA
“Gıda ve Beslenme”

#evdekiekoloji

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…

SEYİRLİK

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?

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-sofralar-belgeseli-15-bolum-zehirsiz-alisveris/

OKUMALIK

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/donusen-yemekler/

Ayrıca bu adreste yer alan “Bölümler”
sekmesinden “Ruhunu Doyuran Bir Mutfak”
başlıklı videolara da erişebilirsiniz.

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/

DENEMELİK
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.

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
Kuru Fasulye
Yeşil Mercimek
Pirinç
Kırmızı Mercimek
Ceviz
Badem
pazar
Kuru incir

Sebze-Meyveler
Menşei: Türkiye
market

market
Menşei: Kanada

üreticiden

pazar
Salatalık
yaşadığım
Patates
şehirdeki hal
Soğan
üretildiği
Taze Fasulye
şehirdeki hal
Marul
Roka
üretici
Taze Soğan
üreticiden
Muz
Çilek
market

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

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
6. HAFTA
“Bahçe, Bostan İşleri”

#evdekiekoloji

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
“Gıda ve Beslenme” konusuna yakından baktık.
Önümüze gelen besinlerin tohumdan sofraya
hikayelerini ve üretim süreçlerini, mutfağımızda
“gıdaya saygı” başlığında yemeklerimizi
değerlendirmenin farklı yollarını ve
besin değerlerine dair bilgileri paylaştık.
Son bir haftada tükettiğiniz gıdaların
yolculuğuna yakından bakmak, etiketlerinde
yazanları fark etmek için önerdiğimiz
etkinlik ﬁkrini denediniz mi?
Bu hafta konumuz: Bahçe, bostan işleri
Karantina süreciyle birlikte
içinden geçmiş olduğumuz ekolojik krizin
nedenlerini ve doğurduğu sonuçları
daha yakından görüyoruz.
Gıdaya erişimimiz kısıtlandığında
yaşamımız zorlaşıyor, kendimizi belki de
farklı yollar ararken buluyoruz.
Tohumdan sofraya yiyeceklerin hikayesini
durup düşünelim; aﬁyetle yediğimiz sulu,
lezzetli bir domatesin serüveni hakkında
ne kadar şey biliyoruz?

En temel ihtiyacımız olan gıdanın
serüveninden gün geçtikçe uzaklaşıyor;
yediklerimizin nerede, nasıl üretileceğinin
kararını başkalarına bırakıyoruz.
Oysa sorumluluğu elimize almak, küçük de olsa
bu üretim süreçlerinin bir parçası olmak
hiç zor değil. İmece bahçeleri yapmak,
balkon bahçeciliği konusunda bilgi sahibi olmak,
okullara döndüğümüzde bunları
öğrenme ortamlarımızda denemek,
evimizde üretim için alanlar yaratmak kendi
ekolojik dönüşümümüzün bir parçası.
Evimizde kaldığımız bu uzun süreç
bir tohumun çimlenmesini gözlemlememizi,
saksıda kendi besinimizi yetiştirme
denemelerinde bulunmamızı sağlamış olabilir.
Biz de bu konu çerçevesinde öneriler
sunuyor olacağız.
-Kendi sebze ve meyvemi nasıl yetiştirebilirim?
-Bahçem yok, evimde nasıl üretim yapabilirim?
-Üretenleri nasıl destekleyebilirim?
gibi sorulara birlikte cevaplar arayacağız.

OKUMALIK

Gıda Toplulukları
Yediklerinizin geçtiği süreçleri
takip etmeye çalışırken nereye kadar
bakabildik? Peki bu sürecit akip etmek ve bir
parçası olmak isterken adil gıdaya ulaşmak
gerçekten mümkün mü?
Türkiye’de ve Dünya’da bir hareket:
Gıda Toplulukları.
Soframıza gelen gıda hakkında
sorumluluk almak, birlikte, birbirimizi
destekleyerek harekete geçmek için
web sitesinden bulunduğunuz şehirdeki gıda
topluluklarını inceleyebilir, eğer yoksa
kendi toplululuğunuzu kurmak için
yapabileceklerinizi öğrenebilir,
katılımcı onay sistemi ve topluluk destekli tarım
hakkında bilgi edinebilirsiniz.
http://gidatopluluklari.org

Doğa Dostu Kent Bahçeleri
Tohumlar Kampüse,
Buğday Derneği’nin 2015 yılında hayata geçirdiği
ekolojik temelli eğitim, bahçecilik ve topluluk
oluşturma projesine verdiği isim.
Bu kampanyayla dokuz farklı
devlet üniversitesinde
“Ekolojik Yaşama Giriş Eğitimi” verilerek
tüketici olmaktan türetici olmaya giden
yol üniversite öğrencileri ile paylaşıldı.
Aşağıda linkini paylaştığımız kitapçık da
bu projenin çıktılarından.
Ana başlıkları:
Toprak ve kompost
Küçük alanlar, balkon ve teras bahçeciliği
Tohum çimlendirme ve tohum alma
şeklinde sıralanan kitapçıkla bitkinin yaşam
döngüsünden, sebze yataklarına;
toprağın yapısından tohum çimlendirmeye
kadar pek çok konuyu
uygulamalı fotoğraﬂarla öğrenebilirsiniz.
http://www.bugday.org/blog/donusum-kitapligi-doga-dostu-kent-bahceciligi/

SEYİRLİK

Yediğimiz tüm sebze ve meyvelerin özünde
yaşamın sihri tohumlar var. Uygun koşullar
oluştuğunda tohumlar yeşererek olgunlaşır ve
tekrar meyve, sebze olur.
Kendi kendini yineleyen bu döngünün
biz de bir parçası olabiliriz. Üstelik bunun için
sebze, meyvelerden geride kalanlar,
uygun kap, su, toprak yeterli.
Yediklerinizi tekrar yetiştirmenin
yollarını izlemek için:
https://youtu.be/9CkHET7e_7k

DENEMELİK

Balkonunuzda yeşillik yetiştirmeye
ne dersiniz?
Salatalarınızda ve yemeklerinizde
en çok kullandığınız yeşillikleri
kendi evinizde yetiştirebilirsiniz.
Tere, roka, maydanoz, nane bitkilerinin
tohumlarını; soğan ve sarımsak bitkilerinin de
yeşillenmiş (cücüklemiş) kısımlarını kullanarak
mutfağınızda veya balkonunuzda
yetiştirebilirsiniz.
Malzemeler; saksı veya geri dönüştürülebilecek
kaplar, bahçe toprağı, tohumlar,
sulama için fıs fıs şişesi
Yapılacaklar; en az 15 cm derinliğinde bir saksı
seçtiğinize emin olun, saksının dibine
suyun süzülmesi için taşlar yerleştirin veya
delikler açın ve toprakla doldurun. Toprağı iyice
sıkıştırın ve tohumları eşit bir şekilde toprak
yüzeyine dağıtın.
Üzerine az miktarda toprak dağıtın
ve fıs fıs şişesi ile sulayın.
Bitkilerin yaşaması için suyu kontrollü,
az ve sık vermek gerektiğini unutmayın.
Bu süreçte tohumların çimlenme süreçlerini
gözlemleyebilir, notlar alıp
resimlerini yapabilirsiniz.

Eve gizlenmiş tohumlar
Bu hafta evimizin içinde bir keşfe çıkıyoruz.
Yediğimiz sebze ve meyveleri iyi inceleyip,
tohumlarını nerede sakladıklarını
bulmaya çalışacağız. Bulduğunuz tohumların
bir listesini oluşturabilirsiniz.
Hatta bu tohumların büyüdüklerinde
nelere dönüşeceğini araştırarak
bir kart oyunu oluşturabilirsiniz.
Not: Tohumlar kendilerini korumak için
iyi saklanmış olabilirler. Bulundukları yerden
dikkatlice çıkartıp kurutarak saklayabilir
veya hemen ekebilirsiniz.

Önümüzdeki hafta “Günlük yaşam: Üretim ve tüketim süreçleri” konusuna
yakından bakacağız. Tekrar bu sayfalarda buluşmak üzere!

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
7. HAFTA
“Günlük Yaşam: Üretim ve Tüketim Süreçleri ”

#evdekiekoloji

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...

SEYİRLİK

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

DİNLEMELİK

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

elektronik
atıklar

(cam,plastik,karton)

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

DENEMELİK

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...

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.

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

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
8. HAFTA
““5D ile harekete geç”
Geri dönüşüm öncesi yollar”

#evdekiekoloji

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.

OKUMALIK

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/

SEYİRLİK

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

DENEMELİK

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.

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.

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

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
9. HAFTA
“Dünya bize ne söylüyor?”
“İklim krizi”

#evdekiekoloji

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.

OKUMALIK

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.

DİNLEMELİK

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

DENEMELİK

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

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.

EVDE EKOLOJİK DURUŞ
10. HAFTA
“Hayalini kurduğumuz dünyada neler var?”

#evdekiekoloji
vxzz

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, yolculuğumuza 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.

OKUMALIK

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

• 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

SEYİRLİK

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

DENEMELİK

“Hayalini kurduğun dünya”
Evde Ekolojik Duruş serisi boyunca çeşitli “denemelik” ﬁkirler paylaştık. Şimdi farklı farklı konularda 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:

• 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.

