
 

 

Doğadaki her bir canlı sanki 
gökkuşağında yeni bir renk! 

Orhaniye İnci Narin Yerlici İlköğretim Okulu Çevre Bülteni 

Deniz Kıyısını tertemiz yaptık. 
Meğer ne kirliymiş.Onlarca 

poşet birikti 

Yeşil İnci 

Çevre, insanların ve diğer 
canlıların yaşamları boyunca 
ilişkilerini   sürdürdükleri ve 
karşılıklı olarak etkileşim için-
de bulundukları bir ortamdır 
Dünyanın herhangi bir parça-
sında yaşayan hayvan türleri, 
bitkiler, ormanlar, su ve kara 
parçaları çevreyi oluşturan her 
şey birbirine bağlıdır. 
Çevreyi birçok şeye benzetebi-
liriz. İnsan vücuduna, bir ağa-
ca  ama bence en güzeli gök-
kuşağına olur. Çünkü gökku-
şağı o ahengi ve güzelliğiyle 
göz kamaştırır.  Gökkuşağın-
daki o güzelim yeşil renk or-
manı ağaçları anımsatır bana. 
Sarı, kırmızı, mor çiçeklerden 
bir tarla sanki. Mavi, uçsuz 
bucaksız engin bir deniz. Biraz 
hayal kuralım: 
Güzel bir yağmurdan sonra 
bahçede gökkuşağının çıkmasını 
bekliyorsunuz. Gökkuşağı orta-
ya çıktığında da  bir eksiklik 
fark ediyorsunuz. Renklerden 
biri yok. O kadar kötü gözükü-
yor ki! 
 

“bu ne biçim gökkuşağı” de-
yip  evinize dönüyorsunuz. Hani 
bir renk yok olunca gökkuşağı 
kötü gözükür ya  doğadan bir 
parça koptuğunda da  o ka-
dar  kötü gözükür. Bazen siz 
görmezsiniz o çirkinliği ama 
bedeniniz hisseder belki de. 
Mesela yeşil yok oldu gökkuşa-
ğında; ormanda yeşildir unut-
mayın! Ya da en güzel örnek 
bukalemun o her ortama uyu-
muyla renkten  renge giriyordu, 
gökkuşağı misal. Yok olunca ne 
kadar kötü olur değil mi? 
Başından beri size anlatmak 
istediğim: Doğamız bir gökku-
şağına benzer. Güzel gözüke-
bilmesi için tüm renklere ihti-
yacı vardır. Doğadaki her canlı 
da gök kuşağındaki her bir 
renk gibi vazgeçilmezdir. Biz-
de doğamızın bu çeşit çeşit 
güzelliğine sahip çıkalım. Eti 
yenmiyor ya da işe yaramıyor 
diye bir hayvanı, bir bitkiyi 
görmezden gelmeyelim, zarar 
vermeyelim ki gökkuşağımız 
kaybolmasın! 

Bensu Türkmen/ 8A 

Çeşitlilik Güzelliktir 

3  Ekim Dünya Kıyı Temiz-
liği günüydü. Bizde üzerimize 
düşeni yaptık. Tabi bunda 
Deniz Temiz derneği ve Martı 
Marina’nın da katkıları oldu. 
Köyümüzün sahilindeki atıkla-
rı topladık. Naylon poşetler, 
plastik ve cam şişeler, kağıt 

parçaları ve yiyecek ambalajla-
rı en çok rastladığımız şeyler-
di. Köyümüzün kirlenmiş 
olması kötü ama arkadaşları-
mızla çevremizi temizlemiş 
olmak bizi çok mutlu etmişti. 
Umarım köyümüz o günkü 
gibi temiz kalır. 
   Melek Aydoğan / 7A 

Kıyı Temizlik Günü 

Yeşil İnci Aralık 2009 
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Bu sayıda: 

Ayrıntı 

· Kağıt atıklar hakkın-
da öneriler. Sayfa 
2’de 

· Keklik Türleri? Sayfa 
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8’de 
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· Bulmaca. Sayfa 
11’de 
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Buruşturup atmaktansa kağıdın iki 
yüzünü kullanarak tasarruf yapma-

lıyız 

Yakup Kaya 
Yasin Kaya 

Kâğıt atıkları denince aklımıza 
ilk olarak A4 kâğıtları, mukav-
valar, kartonlar gelir. Bu kâğıtlar 
en çok okullarda, ofislerde, 
işyerlerinde ve bunun gibi yer-
lerde kullanılır. Hepimizin bildi-
ği gibi kâğıtlar bize oksijen üre-
ten ve yaşamamızı sağlayan 
ağaçlardan yapılıyor. Bu yüzden                      

fazla kâğıt tüketmek aynı 
zamanda fazla ağaç kesimine de 
sebep olur. 
 Kâğıtlar farklı türden olan 
ağaçlardan elde edilir. Yapılacak 
ürünlerin kullanım alanlarına 
göre değişiklik gösterir. Örne-
ğin Meşe ve Akçaağaç gibi sert 
odunlu ağaçlardan yazı için 
kullandığımız A4/ fotokopi 
kâğıtları elde edilirken Çam ve 
ladin gibi yumuşak odunlu 
ağaçlardan koliler ve kartonlar 
elde edilir. Özel kimi kâğıtlar ve 
banknotlarda ise keten ve pa-
muk gibi bitkiler kullanılabilir 
 Kâğıt geri dönüşümü kolay 
bir üründür. Toprağa atıldığın-
da en çabuk kaybolan atıklardan 

biridir. Tabi böyle olması onu 
yere atmamızı gerektirmez. 
Amerika’da her yıl kullanılan 
toplam kâğıdın %50 si geri 
kazanım ve benzeri amaçlar 
için toplanmakta ve yeniden 
kullanılmaktadır. Ülkemizde de 
geri dönüşüm çalışmaları başla-
mıştır ama yeterli değil-

dir.Bizlerde kâğıt-
ları biriktirmeliyiz 
gerekli yerlere ulaş-
tırmalıyız.  
 Kâğıt kullanımın-
da en önemli şey 
kâğıdı olabildiğince 
az kullanmaktır. 
Bunun için; 
Kâğıdı ikiyüzlü 
kullanmak. 
Oyunlarımız için 
kullanılmış kâğıtları 
kullanmak (uçak, 
gemi yapmak gibi). 
Okullarda geri 
dönüşüm kutusu 
b u l u n d u r a r a k 
kâğıtların diğer 

atıklarla karışmasını önle-
mek. 
Şehirlerimizde belirli noktalara 
geri dönüşüm kutuları konulur-
sa bu bizim için yardımcı olur. 
Her ne kadar kâğıt kullanı-
mını azaltmaya çalışsak ta 
naylon (plastik) poşetler ye-
rine kesekâğıdı kullanmak 
daha iyidir. Çünkü kâğıtların 
hem doğaya daha az zararla-
rı vardır hem de toprakta 
daha çabuk korunur. 
Kâğıtları yırtıp atmamalıyız ve 
boş yere kâğıt harcamamalıyız. 
Okulda öğrencileri bu konuda 
b i l i n ç l e n d i r m e l i y i z . 
(İnternetten faydalanılmıştır) 

Çevresel Atıklar: Kâğıtlar  
ç 

ok sıkıcı bir günün sonun-
da ödevlerimi yapmak için 
odama gittim. Canım hiç ödev 
yapmak istemese de öğretme-
nimiz ertesi güne tamamlama-
mızı istiyordu. İyi bir ödev 
vermek için bu çalışmayı cid-
diye alıp itinayla yapmam la-
zımdı. Masanın 
başına oturdum. 
Yazmaya başla-
dım ama kalemi-
min ucundan 
kelime çıkmıyor 
saniyeler saat gibi 
geliyordu. 
    Yazmaya baş-
ladım. Bir türlü 
istediğim gibi 
olmuyordu. San-
ki bir şeyler ek-
sikti. Sinirimden 
kâğıdı buruştu-
rup çöpe attım. 
Aynı özenle tek-
rar yapmaya baş-
ladım, ancak bu 
sefer yanlış yaz-
dım ve yine kâğıdı çöpe attım 
ama hırsımı alamadığımdan 
bütün boş kâğıtları yırttım. 
Ödevi yapmak için tekrar 
oturdum ama kâğıtların hepsi-
ni yırttığım için elimde beyaz 
kâğıt kalmamıştı. Yarın okula 
nasıl gidecektim? Ödevimi 
yapmadığımdan öğretmenime 
ne diyecektim? Tüm bunları 
düşünürken gözüme koca bir 
yığın haline gelmiş buruşmuş 
kâğıtlar geldi. Kendimi inana-
madım. Bir ödev için bu kadar 
kâğıdı israf ettiğime şaşmıştım 
doğrusu. İşte sizlere yaptığım 
bu yanlışı itiraf ettikten sonra 
kâğıtları nasıl düzgün kullana-
biliriz onu anlatacağım. İşte 
başlıyorum… 

Say fa  2  Yeş i l  İnc i  Say ı  3  

      1 Ton kağıdın geri 
dönüştürülmesi ile, 17 adet 
büyük ağacın kesilmesini 
önlemiş oluruz. Ayrıca, kâğıt 
ve karton atıkların geri 
dönüşümü ile enerji tasarrufu 
sağlanır.  

1 Ton Kağıt 17 Ağaç Eder 

Kağıtların  

fabrikada 
seçilerek 

Ayrılan 
kağıtların 

hamur 
haline geti-

Temizleme 
işleminin 
yapılması 

Mürekkep-
ten ayrıştırıl-

ması 

Suyun 
süzülüp 

kurutulması 

Yeni ürün-
ler için hazır 
hale getiril-

mesi 

Kağıdın Geri Dönüşüm 

İşe yaramayan kağıtları sadece kağıt 
atık kutusuna atmalıyız 

 

Kağıtları yakarak yok etmenin ağaç yak-
maktan ne farkı var! 

      Geri Dönüşümle ilgili 
www.geridonusum.org  
adlı internet sitesinde daha 
ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 

İmternetten Bakın 



 

 

Olmadık yerlerde çıkan çiçekle-
ri bile gözümüzden kaçırmadık 

Gezginci : Hisarönü Fotoğrafçılık Gezisi 

ö ğlen aralarında öğret-
menlerimiz bizlere 
fotoğrafçılık dersleri 
veriyorlardı. Hepimizin 

çok hoşuna gidiyordu. Bir çiçeği 
fotoğraflayıp daha sonra ona 
canımız istediğinde bakabilmek 
geçmişi tekrar görmek gibiydi. 
Fakat henüz uygulama fırsatı 
bulamamıştık. Havaların düzel-
mesiyle beraber, nihayet geziye 
çıkmaya karar verdik. Gezimiz-
de Orhaniye - Hisarönü eski 
ulaşım yolunda gördüğümüz 
çiçek ve ağaçların fotoğraflarını 
çekecektik. Böylece köyümüz ve 
çevresinin, bitki çeşitliliğinin 
hem farkına varacak hem de 
ortaya çıkarmaya çalışacaktık. 
Güzel bir Pazar günü hep birlik-
te Hisarönü’ne doğru yola çık-
tık. Bu geziye çıkış sebebimiz, 
doğadaki güzel bitkilerin fotoğ-
rafları çekmek, doğamızı yakın-
dan tanımaktı Bu kadar güzel 
bir geziyi hak etmiştik doğrusu.  
Biraz vakit ayıralım doğamıza, 
kendimize değil mi? Başladık 
artık Karahindiba adlı sarı bir 
çiçekle fotoğraf çekmeye. Hep 
karahindiba değil ya, daha güzel 
bitkilerde keşfettik tabii. Sizce 
hangi çiçekleri çektik? Merak 
ettiniz mi hiç? Karahindiba’dan 
başlayıp, kır papatyası, güz çiğdemi, 
dağ muşmulası, sandal ağacı çiçeği, 
mersin, sarmaşık ve birçok bitkile-
rin fotoğraflarını çektik. Gördü-
ğümüz bitkilerin çoğunun ismini 
bilsek de özel olarak bitkileri 
fotoğraflamayı amaç edinince 
bilmediğimiz bir çok bitkinin 
olduğunun farkına vardık. Ama 
telaşa gerek yoktu, çünkü yanı-

mız da bitki ansiklopedi ve kata-
logları vardı. İsmini bulamadığı-
mız çiçeklerin fotoğraflarını bu 
kitaplardaki resimlere bakarak 
bulmaya çalışıyorduk. Gezimize 
mutlulukla başladık. Çok yol 
yürüdük ve yorulduk. Ama hiç 
şikâyetçi değildik. Düşüneceksi-
niz şimdi “hep iyi olaylarla kar-
şılaşmışlar”  diye. Fakat hep iyi 
olaylarla değil, kötü olaylarla da 
karşılaştık. Giderken yolda yeşil 
doğamızı kirleten çöplerde bul-
duk kuytu yerlerde. Bir görseniz 
o kirli çöpleri acaba ne dersiniz 
merak ediyorum. Ben şahsen 
utanıyorum. Çünkü bu çöpleri 
atan bizim köyümüzün insanla-
rı. Ama en kısa zamanda çözüm 
yolu bulacağız el birliği yaparak. 
Okula gittiğimizde, yapacağımız 
ilk iş, imza kampanyasını başlat-
mak olacak. Şimdi devam ede-
lim. Güneşli bir havada;  ağaçla-
rın arasında, arkadaşlarla yürü-
yoruz mutluluğa. Ağaçla-
rın,çiçeklerin arkadaşlarla birlik-
te olmanın güzelliğini anımsa-
dık.Ağaçların, çiçeklerin ilginç 
bitkilerin fotoğraflarını çekerek 
devam ettik gezimize. Sonra 
deniz manzarasına karşı mola 
verdik..Bilseniz ne severim de-
nize karşı oturmayı.İşte ol-
du.Tabi bir tek ben de-
ğil.Manzaranın ihtişamı bütün 
arkadaşlarımı büyülemişti san-
ki.Oturduk, sohbet ettik, fotoğ-
raflar çektik. Yine devam ettik 
gezimize sevinçle. Eski zaman-
lardan kalma tarihi Pazarlık ka-
lıntılarına giderken minik ve 
kıvrak bir yılana rastladık. Biz-
den korktuğu için, çakarken 

kuyruğunu sıkıştırmış taşa. 
Yılana zarar vermeden kurtar-
dık hemen. Taşların arasında 
gözden kayboldu bir anda. 
Öğretmenimiz kaçırır mı? He-
men yılanın fotoğraflarını çekti. 
Ben cesaret edemedim doğrusu 
fotoğraf çekmeye. Yılanı ilk 
ben gördüğüm için hala hayali-
ni yaşıyorum. Tarihi yere geldik 
artık. Bizim köyün dediğine 
göre “ pazarlıkmış” o güzel 
yerin adı, eski tarihi ismi ise 
Castabos. Manzarası denize 
bakıyor. Kare kare taşlar vardı 
insanların yonttuğu. İnsan nasıl 
olurda böyle uçurum bir yere 
bu kadar zahmetli yapılar yapar 
şaşırdım doğrusu! Fotoğraflar 
çekerek devam ettik yolumuza. 
Tabi ki maceramız burada bit-
memişti. İçimizden de keşke 
bitmeseydi diye dua ediyorduk. 
İlerledik ilerledik ve yolun so-
nuna geldik. Servi, Günlük, Çı-
nar, Kavak, Sandal ağaçlarının 
yanına Karaçam’ı da fotoğraf 
listemize ekleyerek gezimizi 
bitirdik. Gezimiz sonunda do-
ğamızda bu kadar güzel ve 
çeşitli bitkilerin bulunduğunun 
farkına vardık, çevremize zara 
vermedik ama ona zarar veril-
diğini gördük.  Hiç unutmaya-
cağız…                                                                                

Say fa  3  Yeş i l  İnc i  Say ı  3  

Fotoğrafladığımız çiçeklerin 
isimlerini kaynak kitaplardan 

bulmaya çalıştık 

Gezimiz sırasında çektiğimiz 
çiçeklerden yalnızca ikisi 

Sandal Ağacı çiçeği 

Karahindiba 

Kim kendisine çiçek verildiğin-
de mutlu olmaz ki! 

Ayten Eren 
Özge Kılıç 



 

 

Rukiye ERSOY 

Avcıların Kazdığı çukurun 
üzerindekileri çalıları atınca 

çukur ortaya çıktı. 

S eda, Ekin ve Murat sesi 
takip ederek Yeliz’i bulmaya 
çalıştılar. Bir yandan da  
“Yeliz” diye bağırdılar. Üçü de 
sesi takip ettiler etmesine de 
bir türlü Yeliz’i bulamadılar. 
Çünkü ses yankılanıyordu. 
Seda: 
-“Ses oradan geliyor” dedi. 
Ekin:”Hayır, Seda, ses öbür 
taraftan” dedi 
Bu arada Murat da bir tahmin-
de bulunarak 
“Hayır, ses karşıdan geliyor”, 
dedi. 
        Yeliz hala  “İMDATTT” 
diye bağırıyordu ama kimse 
sesin nereden geldiğini bula-
mıyordu. Çaresizce ilerlemeye 
başladılar. Her adım attıkların-
da ses daha şiddetli geliyordu. 

Doğru yönde olduklarını anla-
yarak daha hızlı ilerlemeye baş-
ladılar ve sonunda sesin geldiği 
yeri buldular. Yeliz avcıların 
kazdığı ama şimdi kullanılmayan 
bir çukura düşmüştü. Arkadaş-
larına iyi olduğunu söyleyince 
hepsinin içi rahatladı. Sadece bir 
cam parçası kolunu ve birkaç 
yerini çizmişti. Camın av çuku-
runda ne işi var demeyin, çünkü 
çukurun içi zamanla rüzgârın 
taşıdığı çöplerle yarısına kadar 
dolmuştu. Yeliz hemen arkadaş-
larından çöp poşeti istedi ve 
çöpleri toplamaya başladı ama 
çöp o kadar fazlaydı ki tek başı-
na toplamak imkânsızdı. He-
men yanına Murat geldi ve bera-
ber toplamaya başladılar. Çöple-
ri topladıktan sonra çöp poşeti-
ni arkadaşlarına attı ve kendileri 
çıkmaya başladılar. Murat ve 
Yeliz’in üstü çok fena bir şekil-

de çöp kokuyordu. Birleriyle 
şakalaşarak geri dönmeye başla-
dılar. Yeliz:  “Birlikten kuvvet 
doğar sözünü hiç de boşuna 
söylememişler”, dedi. Birlikte 
bir iş başarmanın mutluluğuyla 
hepsi evlerine gitti. Annesi ve 
babası  telaşla Yeliz’e: 
        Niye bu kadar geç kaldın, 
diye sordular. Fakat cevap bek-
lemeden “bu kokan sen misin 
Yeliz’ diye eklediler? İkisi de 
sinirliydi, fakat Yeliz başların-
dan geçenleri sakince anlatınca 
yaptıklarından dolayı kızlarıyla 
gurur duydular. Daha dikkatli 
olması için uyarmayı da ihmal 
etmediler. 
         Yeliz yattığında çok yor-
gun fakat yaptıklarından dolayı 
mutluydu… 

Hikaye : Çevreci Yeliz 

Say fa  4  Yeş i l  İnc i  Say ı  3  

Geçtiğimiz sayıda yarın kalan hikayemiz 3.sayımızda devam ediyor 

Başarmanın verdiği mutlulukla 
herkes gülümsüyordu. 

Arılar Nasıl Bal Yapar? 
2/A sınıfından öğrencimiz arıların nasıl bal yaptığını kendince ne kadar da güzel açıklamış..  Burak ERSOY 



 

 

  Meyve        Yaprak       Ağaç 

Sevgi TUNCEL 
Ceylan EVCAN 

 Çevremizdeki Ağaçlar : Zeytin 

 Resimler 

 Özellikleri 

Geçen yıl okulumuzda ağaç 
dikme kampanyası düzenlen-
mişti. Kimin hangi ağacı dike-
ceği çekilişle belli olacaktı. 
Öğretmenimiz bu büyük çeki-
lişin bir hafta sonra yapılacağı-
nı söyleyince  bendeki  sevinç  
iki  katına  çıktı. Şimdi  iş  
sadece  beklemekti. Sınıfta 
herkes  hangi  ağacı  sevdiğini  
birbirine  söylüyor, neden 
sevdiğini anlatmaya koyulu-
yordu. Ben  şöyle  gölgesine  
oturup  dinlenebileceğim  bir  
ağaç  istiyordum. Bunu  arka-
daşlarıma  söyledim. Bazıları  
da  benimle  aynı  fikirde  
olunca  sevindim. Böyle  ko-
nuşurken  bir haftanın  nasıl  
geçtiğini  bile  anlayamamış-
tım. Çekiliş  günü  gelmiş  
herkesi  heyecan  sarmıştı. 
Sınıfımız  yirmi yedi  kişiydi  
ve  ben  yirmi  ikinci  sıraday-
dım.Beklemek  o  kadar  zor-
du  ki…Sonunda  sıra  bana  
gelmiş  ve  ben  de  kağıdımı  
çekmiştim. Kağıdı  açınca  

gözlerime  inanamadım.Bana  
en  son  isteyebileceğim  zey-
tin  ağacı  çıkmıştı. Büyük  bir  
hayal  kırıklığına  uğramıştım. 
Ama  yapabileceğim  bir şey  
yoktu. Kaderime  razı  oldum. 
Ertesi  gün  öğretmenimiz  
ağaçlarımızla  ilgili  araştırma 
yapmamızı  istedi. Dikim  işini  
sonra  yapacakmışız. Önce  
bilgi  sahibi  olmamız  gereki-
yordu. İsteksizce  araştırmama  
başlamıştım. Karşıma  çıkan  
bilgiler  o  kadar  ilginçti  ki  
sizlere  aktarmadan  durama-
yacağım. Araştırma sonrasında 
edindiğim  bilgiler zeytin  ağa-
cına olan fikrimi de değiştir-
miş oldu.. 
 Zeytinin  Yaşamı 
 Bolluğun, adaletin, barışın, 
zaferin ve  daha  birçok  güzel  
şeyin  simgesi  olan zeytinin, 
tüm kutsal kitaplarda, binlerce 
yıllık öykülerde, masallarda 
hep adı geçer. Hikâyesi  ise  
oldukça  ilginçtir. 

Fidanlıktan  çıkıp  ağaç  olmak  
üzere  toprağa  kavuşan  zey-
tin, büyümenin  ilk aşamala-
rında  çok  yavaştır. Tıpkı bir 
insan gibi... Yavaşça  boylanır, 
serpilir. Aradan geçen  yıllar  
onun  güzelliğine  güzellik  
katar.7–8 yaşına  gelen  zeytin 
‘ağacı’  meyve  vermeye  baş-
lar. Artık onun da  koyu yeşil 
yapraklarının üstünde bir par-
laklık  vardır. Zeytin ağacına 
gümüşî rengini veren budur. 
Rüzgârla birlikte yapraklardaki 
parlaklık da dalgalanır. Güzel 
bir ışık oyunu  ortaya  çıkar. 
O, binlerce yıl yaşayabilir. 
Gövdesi her  türlü  dış  etkene     
dayanıklıdır. Çürüyüp ölse bile 
dibinden sürgün vererek yeni-
den dirilir. Bu yüzden zeytin 
ağacı ölümsüzdür, hayat ağacı-
dır. Bu açıdan her gün gördü-
ğünüz bir zeytin ağacı insanlık 
kadar eski olabilir.  
(Bu yazıda internetten faydala-
nılmıştır) 

Zeytinin   Özellikleri 

¨Yapraklarını  dökmez. 

¨7–8 yaşlarında  meyve  ver-
meye başlarlar.35  yaşına  
kadar  artar,  bu  yaştan  son-
ra  giderek  azalır. 

¨Nisan-Mayıs aylarında çiçek 
açar. 

¨Meyveleri başlangıçta yeşildir, 

olgunlaşınca siyaha dönüşür. 

¨400 metre yüksekliğin altında  
yetişir. 

¨Çok büyüyen uzun  ömürlü  
bir  ağaçtır. 

¨Odunu  sarı,  dalları  seyrek  
bir  ağaçtır. 

¨
 Ülkemizde  Akdeniz  ve Ege 
bölgesinde  yetiştirilir. 

¨
 Zeytin  ağacı  çekirdekten  
yetiştirilir.Çekirdekten  çıkan  
fidan  aşılanır.Böylece  zeytin  
ağacı  elde  edilir. 

¨
 Meyvesinin çoğunluğunda  
yağ  bulunur. 

¨
 Zeytin  ağacının  meyvesi,  
günlük  hayatımızda  birçok  
alanda  kullanılır 
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Kullanım Alanları Kullanım Alanları 

¨ Zeytinin   meyvesi  ham  
ve  olgun  halde  
‘salamura’  yapılarak  
sofralarımızdaki  yerini  
alır. 

¨ Ezilerek  çıkarılan  yağı,   
sindirimi  kolay  ve  
lezzetlidir. Yemeklik  
olarak da  kullanılır. 

¨ Yağı  çıkarıldıktan  sonra  
geriye  kalan  küspeden,   
gübre  ve  hayvan  yemi 
yapılır.    

¨ Asit  derecesi  yüksek  
olan  yağlardan  ikinci  
kalite  sabun  elde  edilir. 

¨ Bu  sabunun  birçok  
yararı  vardır; saçlarda  
kullanıldığı  zaman  
bakımını sağlar  ve  
parlak  bir  görünüm  
kazandırır. 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Kullanım Alanları 

Sizde bildiklerinizi yukarıda-
ki boşluğa ekleyebilirsiniz 



 

 

G üvercin büyüklüğünde eti 
için avlanan, tüyü boz, ayakları 
ve gagası kırmızı renkte bir 
kuştur. Bu kuş halkımız arasın-
da çok sevilen bir türdür. Gü-
zel tüyleri, çıkarttığı sesi, eti ve 
yürüyüşü ile sevilen bir türdür. 
Bu güzel kuş ilkbaharda yu-
murtlar ve yirmi gün sonra 
yavrular ortaya çıkar. Bu ufak 
yavrulara palaz denir. Bu ufak 
yavrular yakalanıp büyütülebi-
lir. Ancak insanlar gereğinden 
fazla yakalayıp büyütmek isti-
yorlar. İyi bakılmaması ve bi-
linçsizlikten birçok yavru yok 
yere ölüyor. Bizler bu yok yere 
ölümden dolayı bu güzel canlı-

ların doğaya kattıkları renkler-
den mahrum kalıyoruz. 
 Palazların sesleri civciv sesi-
ne benzer. Büyüdüklerinde ise 
GIH.GIH... Diye ses çıkarırlar.  
Yavrular doğduktan birkaç 
hafta sonra gelişirler ve yaka-
lanmaları zorlaşır. Palazlar biraz 
daha büyüyüp gelişince uçmaya 
başlarlar ve genç güzel bir kek-
lik olurlar. Üç tür keklik türü 
vardır. 
♦ Kınalı Keklik 
♦ Kaya Kekliği 
♦ Kum Kekliği 
 Bu kekliklerden çevremizde 
yaygın olarak bulunanı Kınalı 
Keklik’tir. Kınalı keklik o muh-
teşem görünüşüyle en güzel 
kekliktir. Kınalı keklik çevre-

mizde Söğüt Köyü ve 
Taşlıca’da bulunmaktadır. Bu 
keklik insanlar tarafından eti 
için avlanır. Ancak gereğinden 
fazla ya da kuluçka zamanında 
avlamak türünün yok olmasına 
neden olmaktadır. Bunun için-
de kekliği gereğinden fazla av-
lamamalı ve keklik avlama za-
manlarına dikkat etmeliyiz. Bu 
güzel keklik güzelliğinden hariç 
duruşu ve hareketleri sayesinde 
türkülerimizde de yer almakta-
dır. Bu türkünün halkımız ara-
sında yöresel önemi vardır. 
Düğün ve eğlencelerde söyle-
nip dinlenmektedir. Böyle gü-
zel türün doğamızda bulunma-
sının değerini bilip gerenken 
önemi vermeliyiz. 

Doğanın İncileri : Keklik 
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Ramazan Çetin 

Olcay Kaya 

         Kum kekliği       Palazlar                                   Kaya Kekliği 

S abah dağa çıktığımızda ve  
ilk fidanı diktiğimde   kendimle 
gururlandım.Bu  fidanı  diker-
ken dünyadaki  bütün sevdiğim 
insanlar  için bir tane dilek 
tuttum. Benim diktiğim ağaçla-
rımın isimleri de şunlardır: 
Akasya, Mavi Servi, Demir 
Ağacı ve Fıstık Çamı. Bunların 
ilk önce  bulundukları plastik  
poşetten çıkarılması gerekirmiş. 
Sonra aşağıya sarkan  köklerin  
kesilmesi gerekirmiş. Bundan  
sonrada  vakit kaybetmeden  
dikilebilirmiş. 
Akasya ağacının çok garip  bir  

hali var. Sanki çoktan susuzluk-
tan  ölmüş bir ağaca benziyor.
 Ama yaprakları sonradan 
çıkıyormuş.  
Bir kaç saat sonra yukarıya al 
bayrağın yanına çıktık. Ama 
maalesef al bayrağın rüzgar 
tarafından yırtıldığını gördük. 
Benim içim sızlandı. Artık bir 
daha ki sefere yanımıza al bay-
rağı da alırız.Yukarıya ulaştığı-
mızda herkes dağılıp piknik 
yaptı. Sonra aşağıya inerken 
(TUANA )arkadaşımız korktu-
ğu için ona yardım ettim. Aşa-
ğıya inerken bir yığın dikilmiş 
ağaç gördük. Aşağıya indiği-

mizde dağın daha da yeşillendi-
ğini fark ettik. Dağ gözden 
kayboluncaya kadar ona baktım 
ve bu güne kadar bu güzel 
geziyi unutmadım ve unutma-
yacağım. 

Dağda Ağaç Dikimi 

Kınalı Keklik 

Fidana sorduk: Büyüyünce ne 
olacaksın? Dedi “Ağaç, kocaman 

bir ağaç” 

Sophie Von 
Grundzinski 

Tarifsiz! 



 

 

Hava Kirliliği 
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T ürkiye Çevre Eğitim Vakfı 
(TÜRÇEV) 1993 yılında, Tu-
rizm Bakanlığı önderliğinde, 
Mavi Bayrak Programı'nın ül-
kemizde de başlatılabilmesi 
amacı ile kurulmuştur. 
 TÜRÇEV kuruluşunu taki-
ben Avrupa Çevre Eğitim Vak-
fı'na (FEEE) üye olmuştur ve 
ülkemizi temsilen faaliyetlerine 
başlamıştır.  
 TÜRÇEV  ilkokullarda 
EKO Okul, liselerde Çevrenin  
Genç Sözcüleri adlı iki çalışma 
yürütmektedir. Bunların hari-
cinde denizlerin temizliğini 
belirten Mavi Bayrak ödülü ve 
Okullarda Orman çalışmalarını 

da TÜRÇEV yürütmektedir. 
 EKO okullar projesinde 
çöp - atık - geri dönüşüm, su, 
enerji, biyolojik çeşitlilik,iklim 
değişikliği, ulaşım, sağlıklı ya-
şam, gürültü kirliliği  konuların-
dan biri 2 yıl süre ile çalışılır ve 
Yeşil Bayrak başvurusu yapılır. 
Okulumuz 2 yıl boyunca geri 
dönüşüm ve atık çalışmaları 
yaptı. Geçen yıl ve bu yıl ise 
biyolojik çeşitlilik konusuna 
çalışıyoruz. Her yılın başında o 
yıl yapılacak olan çalışmalar 
planlanır. Öğrenci timi oluştu-
rularak tüm okulca çalışmalar 
yapılır. 
 Okulumuz bu çalışma kap-
samında bir sürü etkinlikler 

yaptı.Geçen yıl Yeşil Bayrak 
aldık. Mavi Bayrak nasıl ki de-
nizin temizliğini temsil ediyorsa 
Yeşil Bayrak ‘ta okulumuzun 
çevreye duyarlı olduğunu temsil 
ediyor.  
 Liselerde uygulanan Çevre-
nin Genç Sözcüleri çalışması da 
aynı amaçlar için yürütülmekte-
dir. Öğrenciler aynı bir haber 
merkezi gibi çalışarak çevre 
bilinci yaratmayı amaçlarlar. 6 
temel konu çalışılır. Bunlar; 
tarım, şehirler, kıyı alanları, 
enerji, atık, sudur. 
 www.turcev.org.tr sitesin-
den hem vakıf hem de tüm 
çalışmalar ile ilgili bilgi edinile-
bilir. (İnternetten faydalanılmıştır) 

Çevre Örgütleri: TÜRÇEV 

Melek Aydoğan 

İpek Tekin 

Okullarda 
Orman 

Eko 
Okullar 

Çevrenin Genç 
Sözcüleri 

Mavi 
Bayrak 

H ava kirliliğinin gerek insan sağlığına 
gerekse doğaya zarar veren bir kirlilik oldu-
ğunu biliyoruz. Tanımlamak gerekirse te-
miz hava oksijen oranı yüksek, kirli 
hava ise karbondioksit, karbon mo-
noksit gibi zehirli gazların normalin-
den fazla olduğu durumudur. Bu 
gazlar sobalardan, araba egzozların-
dan ve fabrikalardan açığa çıkar 
 Bu kirlilik en çok şehirlerde 
görülür. Şehirlerde görülmesinin 
sebebi hem çok fazla insanın bir 
arada yaşıyor olması hem de şehir-
lerde yüksek miktarda atık bırakan 
fabrikaların bulunmasıdır. Özellikle 
kış aylarında ısınma gereksinimi için 
kullanılan kömür sobaları şehrin 
üzerini siyah bir bulut gibi kaplar ve hava 
sisli gibi olur. Kirliliğinin yüksek olduğu 
şehirlerde Ay’ı bile beyaz göremeyiz. Çün-
kü sarımsı bir renk alır. Bu nedenle astım 
hastalıkları veya solunum problemleri olan-
lar için şehirde yaşamak çok zor olur. 

 Şehirlerde daha çok kullanılan taşıtlar 
(araba, kamyon gibi) salgıladıkları egzoz 
gazı ile büyük kirliliğe sebep olur. Bu yüz-
den toplu taşıma araçlarını ve az yakıt tüke-

ten araçları tercih etmeliyiz. Kısa mesafeli 
yerlere araçla gitmektense bisikletle veya 
yürüyerek gitmemiz hem spor yapmamızı 
sağlar hem de havayı az kirletmiş oluruz.  

 Tüm olumsuzluklara karşı bizim yapa-
bileceklerimiz vardır: Evlerimizde kömür 
yakmak yerine odun tercih etmek, evimize 
ısı yalıtımı yaptırmak, güneş enerjisinden 
yararlanmak, çok üşümüyorsak soba yak-
mamak olabilir.  
Devletimizin de rüzgâr ve güneş enerjisi 
gibi çevreyi hiç kirletmeyen enerji kaynakla-
rına yönelmesi ve fabrika bacalarına filtre 
ve arıtma takılması için kolaylıklar sağlama-
sı hava kirliliğini azaltacaktır. 
 Sabah uyandığımda köyümün tertemiz 
havası ile her gün ciğerlerim bayram ediyor. 
İnsanın o güzelim temiz havada spor yapası 
geliyor. Ama birde şehirlerdeki insanların 
halini düşünün. İnsanı boğan bir havada 
kim spor yapmak ister ki. Bunun değerini 
bilerek hareket eder kendimize düşen so-
rumlulukları yerine getirirsek şehirlerde bile 
hava kirliliği yaşamayız. Temiz bir hava 
istiyorsak bize düşen bütün sorumlulukları 
ve görevleri Önce Ben” diyerek yerine ge-
tirmeli ve fazlasını da devletimizden iste-
meliyiz.  

Sizin de önerileriniz varsa aşağıya yazınız. 
1-…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2-…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3-…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kim Bu manzaranın puslu olmasını ister? 

Cemre Yavuz 
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Şifa Kaynağı : Kekik 

B ir gün okuldan eve geldiğimde an-
nem başının ağrıdığını söyleyip dert yanı-
yordu. Okuldan gelmemle birlikte beni 
hemen kekik toplamaya gönderdi. Bende 
itiraz etmeden, sebebini bilmediğim halde 
arkadaşımla birlikte yakınlarda bir tepeye 
gittim. Kısa bir süre sonra kekiği bulmuş-
tuk. Hemen yeterli miktarda toplayıp eve 
döndük. Annemin kekiği eşarbına sarıp 
alnına bağlamasını şaşkınlıkla izledik. 
Annem ertesi gün “oohh be başımın ağrı-
sı geçti” dediğinde kekiğin faydasını anla-
mıştım. Annem bana daha bir sürü yarar-
larından bahsetti. Bizde kekiği biraz araş-
tırdık hatta köyümüzden İdris (Özdemir) 
Amca ile bir görüşme bile yaptık ve öğ-
rendiklerimizi sizlerle paylaşalım dedik: 
 Kekik çimenlik tarla ve kıyılarında 
ayrıca çayırlardaki karınca yuvalarının 
üstünde yer almaktan hoşlanır. Güneş ve 
sıcak yerlerde yetişmek ister. Bu yüzden 
de toprak sıcaklığının fazla olduğu, kaya-
lık ve dağlık bölgelerde çoğalır.İnsana 
yararlı kokulu bir bitkidir. Genellikle mor, 
zaman zaman da beyaz çiçekleri vardır. 
Köyümüzde beyaz çiçek açar. Yemeklere 

baharat olarak eklenir, çökeleğin içine 
lezzet vermesi için konulur. 
 Güneşli öğlen sıcaklarında menekşe 
renkli çiçeklerinden yayılan güzel koku 
arıları ve böcekleri kendisine çeker. Ko-
kusuyla da tüm canlıları etkilemiştir. Hat-
ta köyümüzde kekik balı yapılır ve çok 
değerlidir. Dayanılmaz kokusuyla arıları 
kendine çekerek bal yapmasını sağlar. 
Uzun yıllardır kekik birçok derde deva 
olmuştur. Aynı zamanda kurutulup çay 
olarak da içilebilir. 
 

  ***Yararları*** 

¨Sindirimi kolaylaştırır. 

¨Balgam söktürücüdür. 

¨Akciğer mide ve bağırsak hastalıkları 
başlıca kullanım alanlarıdır. 

¨Öksürüğe iyi gelir. 

¨İştah açar ve sindirim sistemini uyarır. 

¨Ergenlik sivilcelerini iyileştirebilir. 
İdris Amca eski yöntemlerle kekik suyu 
ve yağı elde ediyor. Bizde fırsatı kaçırma-
dık ve nasıl yapıldığını anlatmasını istedik. 

           ***Kekik Suyu ve Yağı*** 
 Kekik büyük kazanlarda kaynatılır. 
Kaynatıldıktan sonra üzerinde kalanlar 
kekik yağıdır. Altında kalanlar ise kekik 
suyudur. Kalp dolaşım solunum ve sindi-
rim sistemine olduğu kadar cilde de fay-
dalı olduğu ileri sürülen sudur. Çok içildi-
ğinde kusturma yeteneğine sahiptir. 
    Son zamanlarda Türk insanının çok 
rağbet gösterdiği kekik suyunun kan şeke-
ri, mide ve bağırsak sistemi, kan dolaşımı, 
balgam ve sinir sistemindeki birçok rahat-
sızlığa iyi geldiği söyleniyor. Kekik suyu-
nun ağız gargarası yapılırken sulandırıla-
rak, cilt temizliğinde ise pamuk üzerinde 
damlatılarak sürülmesi öneriliyor. 

O  gün hepimiz çok heyecanlıydık. 
Çünkü okulumuzca yapılan ilk bisiklet gezi-
siydi. Bu geziye bisikletle yapmamızın ama-
cı benzin kullanmadan da ulaşım yapılaca-
ğını göstermek, küresel ısınmaya dikkat 
çekmekti.Aynı zamanda sporda yapmış 
olacaktık. 
Hepimiz okulda toplandık. Hareket etme-

miz için öğretmenimizin bize işaret etmesi 
yeterliydi. zaten heyecanla bunu bekliyor-
duk. Hepimizin en çok dikkat çeken özelli-
ği amacımızın temizliği kadar beyaz olan 
tişörtler giymiş olmamızdı. Herkes beyazlar 
içinde neşeyle bekliyordu. Sonunda bekle-
nen o an geldi. Öğretmenimiz bize işaret 
vererek “gidiyoruz” dedi.Birkaçımız bisik-
letle (tabi başlarında öğretmenimiz olacak) 

diğerlerimizde minibüsle gelecekti 
Biz arabayla gittiğimiz için buluşma yerine 
erken vardık ve bisikletlerle gelecek olan 
arkadaşlarımızı bekledik. Karşımızda harika 
bir manzara  bizi bekliyordu. Güneşin altın-
da masmavi bir deniz ve altın renkli bir 
kumsal vardı. Bir süre sonra bisikletler gö-
ründü ve hepimiz alkışlarla onları karşıla-
dık. 

Doğaya Saygı : Hisarönü Bisiklet Gezisi 

Böyle bir güzelliğin içinde  
bisiklete binmek! 

Ekinlerin arasından bisikletle 
geçmek çok güzel bir duygu 

Kekik suyu ve yağını elde etmek 
için kullanılan damıtma kazanı 

Sibel Kılıç 

Merve Taştekin 
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UÇPA Oteli bize bisikletlerini 
sunarak destek oldu. Okulda 
hazırladığımız küçük kağıtları 
otelde bulunan Türk ve ya-
bancı turistlere dağıttık.Bu 
ilanlar üzerinde küresel ısın-
maya karşı alınabilecek basit 
uygulamalar yazıyordu.İlanlar 
İngilizce ve Türkçe hazırlan-
mıştı.Onları dağıttıktan sonra 
bisikletlerimizi aldık.Geziye 
başlamadan önce bazı uyarılar 
yapıldı. Örneğin başımızda 
sorumlu kişinin olacağı  ve bu 
sorumlu kişiyi asla geçmeme-
miz ve kask takmamız gerekti-
ği anlatıldı. Herhangi bir kaza 
durumunda bizi koruyacaktı. 
Nihayet beklenen o an geldi. 
Bisiklet gezimiz başlamıştı. 
Yola devam ederken gezdiği-

miz yerlerin güzelliği bizi etki-
liyor hatta büyülüyordu. Yolda 
gördüğümüz kişilerle selamla-
şıyor hazırladığımız ilanları 
dağıtıyorduk. Bu herkesin 
ilgisini çekiyordu.Etrafımızda 
çam ağaçları, toprak bir yolda 
birbirimize çarpamadan ilerli-
yorduk. Fakat bazı arkadaşları-
mız birbirine çarparak bazıla-
rıysa toprak yoldaki büyük 
taşlara takılarak küçük kazalar 
atlattılar. Ağaçlar, arkadaşlarla 
birlikte olmak, bisiklete bin-
mek ne güzeldi!Bu kadar yakı-
nımızda olmasına rağmen 
ormanın içinde olmanın tadını 
bilmediğimizi eminim bir ço-
ğumuz hissetmiştir. Biz bisik-
letlerle doğanın tadını çıkartır-
ken bunu atlara binerek ya-

panlarda vardı. Başka bir gün-
de bunu yapmayı dileyerek 
yanlarından dikkatlice geçtik. 
Hem hiç yakıt kullanmadan 
kendi gücümüzle güzel bir 
gezi yapmış,ormanın ve doğa-
nın güzelliğini hatırlamış hem 
de etrafımızın küresel ısınma-
ya dikkatini çekmiştik. Hepi-
miz bu sorumluluğu yerine 
getirdiğimiz ve iyi vakit geçir-
diğimiz için mutluyduk. 
Gezimiz bittiğinde geriye dön-
meden önce biraz dinlendik 
yanımızda getirdiğimiz kek, 
bisküvi gibi yiyecekleri yedik. 
Çöplerini de gönüllü olarak 
bir arkadaşımız topladı.  
O an herkesin içinde bir umut 
vardı. Herkes bu günü tekrar 
yaşamak istiyordu. 

papatyası yaygındır. Kum pa-
patyası, ilahilere konu olan 
sarıçiçek, mayıs papatyası ve 
ülkemizin değişik yerlerinde 
yetiştiği için değişik isimler 
almış bir sürü türü vardır. 
 Papatya genel olarak beyaz, 
sarı ve mor renklerde görül-
mektedir. Papatya çiçeği ilkba-
harın müjdecisidir.  Mart Ni-
san ve mayıs aylarında açmaya 
başlar, bazen kışın bile görebi-
liriz. Köyümüze kar yağmasa 
da tarlalardaki papatyalar o 
bembeyaz görüntüsüyle bize 
karı özletmez. Tarlada papatya 
toplamak, saatlerce papatyala-
rın üzerine uzanmak insana 
büyük bir keyif verir. 
 Neşeli bir çiçektir ve bizleri 
de neşelendirir. Görünüşü hep 
bir gülen suratı andırır. O saf 
güzelliğiyle tüm insanları etki-
leyen bir bitkidir. Bu güzellik-
lerinin yanında insanlara çok 
faydaları da vardır.  

Özellikleri                    
Orta çağda bahçıvanlar papat-
yanın, yakınında yetişen bitki-
leri iyileştirdiğine inanırlardı. 
Genellikle 10–30 cm boyunda 
olmakla birlikte bazı türleri 1 
metreyi aşabilir. 
Papatyanın faydaları ise; 
♦ Uykusuzluğa 
♦ Öksürüğe 
♦ Ateş ve ağrılara 
♦ Kramp ve gaz şikâyetlerine 
birçok faydası vardır. 
♦ Papatya çayı karın ağrısına 
ve iştahsızlığa iyi gelir. 
Bu kadar güzel ve faydalı özel-
likle sahip olan papatya çiçeği-
ni her yerde görebildiğimiz 
için çok şanslıyız. Hepinize 
papatya gibi güleç bir, neşeli 
bir hayat dileğiyle…  

 

Çiçekçi : Papatya 
E line her alan ”Seviyor, 
sevmiyor” diyerek falına ba-
kar. Bazen mutlu bazen hü-
zünlü ayrılsak da fala bakmak-
tan vazgeçmeyiz. Faldan sıkılır 
da arkadaşımıza bir hediye 
vermek istersek onları hemen 
birleştirir saçına taç yaparız. 
Sanırım hepiniz hangi çiçekten 
bahsettiğimizi anladınız:    
Papatya!  
 Papatyayı dış görünüş olarak 
tanımayanınız yoktur herhal-
de. Sarı, kadifemsi, yuvarlak 
şekildeki yapının etrafını beyaz 
yapraklar kaplamıştır. Ortasın-
daki güneşi andıran sarılık 
bana aynı zamanda yumurta-
nın sarısını andırır. Beyaz taç 
yaprakları ise bir gelinlik gibi 
sarar güneşi.  
 Birçok papatya çeşidi olma-
sına rağmen renkleri hariç 
hemen hemen hepsi birbirine 
benzer. Papatya Kırlarda yeti-
şir. hoş görünümlü olmasına 
rağmen kokusu nedeniyle 
hayvanlar tarafından pek sevil-
mez. Biz hepsine papatya de-
sek de birçok farklı isimli çeşi-
di vardır. Tüm bu papatya 
çeşitleri papatyagiller ailesi) 
altında toplanır Ülkemizde kır 

Burcu ÖZDEMİR 
Bensu TÜRKMEN 

Kır Papatyası 

Mayıs Papatyası 

Tarla Papatyası 



 

 

 Bu sayımızda yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinlerden derleme yaptık. 

Arabalara inat: Kendi kas gücümüz-
le de bir yerlere gidebiliyormuşuz 

meğer. 

Mecnun Olduk: Dağları delmedik 
belki ama,sevdiğimiz için; tırman-

dık tepeleri, boyadık yamaçları 
yeşile. 
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Fotoğraf  Karesi: Bisiklet Gezisi, Fotoğrafçılık Gezisi, Ağaç Dikimi 

Fotoğrafçılık Gezisi: Çiçek fotoğ-
raflamak için kendimizi dağlara 

vurduk.. 
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Sizden Gelenler 

 

 

Yeşil İnci 

Doğa ve Biz 
Devir değiştikçe insanlar  
Çevreyi daha çok kirletiyorlar 
Havayı suyu toprağı  

          Mahvediyorlar şu güzel doğayı 
Fabrika ve kömür dumanları 
Karartıyor insanların hayatını 
Egzozdan çıkan zehirli atıklar ise 
Biraz daha kısaltıyor yaşamımızı 
 Her tarafta zehirli gazlar  
 O mis kokulu nergis sümbül yerine 
 Sağlıksız ve mutsuz insanlar  
 Dinamik bir genç nesil yerine 
Böyle giderse arkadaşlar 
Çocuklarımız bizden hesap soracaklar 
Yok, olmuş bir doğayla kalacaklar 
Bize bu şekilde nasıl saygı duyacaklar 
 

Ayşenur BİLGİÇ 
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Bulmaca 

Biyolojik Güzelliklerimiz 

Yukarıdan Aşağıya 
1. İki yüzüne de kullansak tasarruf etmiş oluruz. 
2. Bisiklet gezsinden bize destek olan otelin adı. 
3. Hisarönüne diktiğimiz ağaç türlerinden biri. 
4. Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’nın kısaltılmış ismi. 
5. Fabrika ve evlerin dumanı dışarı veren kısmı. 
6. Çok şirin bir şey: Keklik yavrusu. 
7. Baharatı da yapılan çok yararlı, şifalı bir bitki. 

Sağdan Sola 
1. Fotoğrafçılık gezisinde çektiğimiz çiçeklerden biri - Bu bir  
çiçek, ondan taç yapar, fal bakarız. 
2. TÜRÇEV’ in denizin temiz olması durumunda verdiği ödül. 
3. Bir keklik türü. 
4. Öyle güzel öyle faydalı ki, hem yenir hem yağı çıkar. 
5. Arabaların dumanlarını dışarı saldıkları bölümü. 
6. Eko okul çalışmasını yürüten derneğin adı. 

Rumeysa 
 EYİN 

Sığla Ağacı 

 Bölgemizin kuşkusuz en 
özel ağacı olan Sığla, 

yalnızca Marmaris civarı 
ve Rodos adasında bu-

lunmakta.. 
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