
Yazdırma: 
Yazıcınız bizim yazıcılarımız 
gibi yazdırmayabilir; bu 
nedenle birkaç deneme baskısı 
yaptığınızdan emin olun. 
Hizalama yeterince doğru 
olmuyorsa, 'Sayfaya Sığacak 
Şekilde Ölçekle' ayarını 
kullanmayı deneyin. Bu ayar 
Yazdır iletişim kutusunda 
bulunur; ulaşmak için 'Tam 
Sayfa Slaytlar'ı tıklatmanız 
yeterlidir. 

Sizin için katlama yerlerini 
oluşturduğumuzu fark ettiniz 
mi? Gerçekten çok az belli 
oluyor, ancak yine de 
broşürünüzde gösterilmesini 
istemezseniz 'Görünüm'ü ve 
'Asıl Slayt'ı tıklatarak yazdırma 
işlemi öncesinde bunları 
silebilirsiniz. 

İçeriği Özelleştirme: 
Bu broşürdeki yer tutucular 
sizin için biçimlendirilmiştir. 
Metne madde işaretleri 
eklemek veya kaldırmak 
isterseniz, tek yapmanız 
gereken 'Giriş' sekmesinde 
'Madde İşaretleri' düğmesini 
tıklatmaktır. 

Başlıklar, alt başlıklar veya 
gövde metni için daha fazla 
yer tutucuya gerek duyarsanız, 
ihtiyacınız olan öğenin bir 
kopyasını oluşturup yerine 
sürüklemeniz yeterlidir. 
PowerPoint’in Akıllı Kılavuzları 
her öğeye göre hizalamanıza 
yardımcı olacaktır. 

Bizimkiler yerine kendi 
resimlerinizi mi kullanmak 
istiyorsunuz? Hiç sorun değil! 
Bir resmi tıklatıp Delete 
tuşuna bastıktan sonra simgeyi 
tıklatıp resminizi 
ekleyebilirsiniz. 
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Dünya insanlara değil 

insanlar dünyaya aittir. Bu 

dünya bize atalarımızdan 

miras kalmadı, biz onu 

çocuklarımızdan ödünç 

aldık. 
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Bunları biliyor 

musunuz? 

“Biz yalnızca  başarılı 

değil; çevreye saygılı, 

yurt ve dünya 

sorunlarıyla ilgili, 

duyarlı bireylerin 

yetiştiği bir okuluz. ” 

Kampanya Gönüllüleri 

Kullanılmış Kızartmalık Yağların Geri 

Kazanımı İçin Neler Yapmalıyız? 

• 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu 

kirletir.                                                                                                                               

•Lavaboya dökülen kullanılmış kızartmalık 

yağlar evsel atık su kirliliğinin %25 ‘ini 

oluşturur.  

•Kullanılmış kızartma yağları, elektrik 

üretiminde veya biodizel üretiminde 

kullanılarak geri kazanılabilir.                                                                                                                                                                     

•Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.5 milyon ton 

bitkisel yağ gıda amaçlı olarak 

tüketilmektedir.                                                               

•Ülkemizde bitkisel yağların kullanımı 

sonucu yıllık  yaklaşık 300 bin ton 

kızartmalık atık yağ oluşmaktadır. Bunları 

doğaya  terk etmek yerine toplayarak hem 

çevreyi korumuş hem de ülke ekonomisine 

katkıda bulunmuş oluruz. 

•Kullanılmış kızartmalık atık yağları 

lavaboya, çöpe, suya ve toprağa dökmeyin, 

ayrı biriktirin.                                              

•Kullanılmış kızartmalık yağların 

biriktirilmesinde mümkünse toplama 

bidonlarını kullanın, bu mümkün değilse 

kendi ambalajında biriktirin. 
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Kampanya Bilgileri 

• Evde biriktirdiğiniz yağları her salı 
okula getirip toplama merkezindeki 
gönüllü arkadaşlarınıza teslim edip 
kaydettirin.  

• Kampanya sonunda en fazla atık yağ 
getiren öğrencimize  bisiklet hediye 
edilecektir. 
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Kampanya Tarihleri 
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