ÇEVSAD
BAÞLARKEN
Yeniden merhaba...
Bir önceki yayým hayatýmýzdan sonra tekrar bu derecelere gelmek
gerçekten bizler için gurur verici bir tablo.
Daha güçlü kadromuz, yazarlarýmýz, muhabirlerimiz, çekim ekiplerimiz,
dizim ve tasarýmcýlarýmýz ile yaptýklarýmýz ve yapacaklarýmýzý daha
iyi ifade etmeye hazýr olduðumuzu düþünüyoruz.
Kendi içimizden düþünürdük, bizler ne yapýyoruz diye...
Çevsad olarak çocuklarýmýz için o kadar fazla uðraþýp ilgi ve alaka
gösteriyoruz ki çoðu zaman ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Etkinlikler
hazýrlayýp, kamplar düzenliyoruz, çocuklarýmýza alamadýklarý eðitimler
için destek verip bilgisayar kursularý hazýrlýyoruz, paylaþmayý, ahlaký,
sevgiyi aþýlýyoruz, onlarý sokaklardan toplayýp kollarýmýzýn altýna
alýyoruz. Geleceðimizi emanet ettiðimiz çocuklarýmýzý dýþarýda
býrakmýyoruz, onlarý boþ vakitlerinde saðda solda sigara içmekten,
gizli kapaklý yerlere girmekten alýkoymaya çalýþýp kötü alýþkanlýklardan
baþlarýna neler gelebileceðini anlatýyoruz böyle bir zamanda ÇEVSAD
olarak arka çýkýyoruz.
Fakat bunlarý yaparken kendimizi ifade edemiyorduk. Artýk içimizden
düþünmüyoruz bunlarý ifade ediyoruz ve sizlerin desteði ile daha da
büyümeyi hedefliyoruz.
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MÝSYONUMUZ
AKADEMIK DESTEK, ÇAÐDAÞ ILKE VE PRENSIPLER, FIZIKSEL AKTIVITELER, ÝZCI
KAMPLARÝ,
KIÞISEL GELIÞIM, ÖRNEK INSAN, ÖRNEK TOPLUM, PROBLEM ÇÖZME, SEMINERLER...
ÇEVRE DÜZENLEME, DOÐA ILE BARÝÞ, DOÐAYA SAYGÝ, YAÞAMA VE YAÞATMA,
YEÞILLENDIRME VE KORUMA...

ÇAÐDAÞ BAKÝÞ
DUYARLÝ YAKLAÞÝM
ESTETIK ÇÖZÜMLER
KALITELI TOPLUM
POZITIF ENERJI

VÝZYONUMUZ

Gerek yazýlý gerek görsel basýnda bundan sonra hep beraberiz.
Bizi takip edin, çocuklarýmýza güzel ahlak ve güzel eðitim için...

ÇEVSAD, 2003 YÝLÝNÝN EKIM AYÝNDAN BU YANA FAALIYETLERININ, ISMINI ALDÝÐÝ TÜM
ALANLARDA, INSANLÝK VE HAYAT ADÝNA DEVAM ETTIRMEKTEDIR.

ÇEVSAD

ÇEVSAD SAMIMI AZMI VE IRADESIYLE, INSANLÝÐÝ BIR BÜTÜN KABUL EDEREK, KARARLÝ
BIR ÞEKILDE HAYATÝ DAHA DA YAÞANABILIR KÝLMAYÝ KENDISINE VIZYON EDINMIÞTIR.

HER VEDA VALSÝ YENÝ BÝR
KAMPA MERHABADIR

ÇANAKKALE GEZÝSÝ

Veda Valsi
Ýzci liderleriyle birlikte bütün izciler kenetlenmiþ birlikte söylüyorlardý:
Artýk veda et sen izci arkadaþýna
Gidiyorsun iþtirak et veda valsine
Artýk elveda Diye son bulmuþtu Çevsad 2. Geleneksel Musaözü Yaz
Kampý.
Son bulmuþtu. Ancak bir baþka yaz kampýna davetiye de çýkarmýþtý
ayný zamanda.
Ve þimdi artýk hazýrlýk zamaný. Çevsad yetkilileri bir yandan izcilerine
Çevsad
3. geleneksel yaz kampýnýn tarihini vermeye hazýrlanýrken diðer yandan
da izcilerine en güzel kamp alaný sunmak için kollarý sývadý. Çevsad
Keþif Ekibi geçtiðimiz hafta sonu kamp alanýný tespit için yola koyuldu.
Bunu yaparken izcilerine en iyiyi sunmayý görev bildi. Keþif ekibi
kamp alanýný tespit için gezerken çevsad binasýnda bir heyecan ve
koþuþturma vardý. Yapýlacak kampýn eksiksiz ve mükemmel olmasý için
gerekli bütün önlemlerin alýnmasý gerekiyordu. Bu yüzden izci lider
ve lider yardýmcýlarý yapmalarý gerekenler konusunda bilgilendirildiler.
Görevler bölüþüldü.
Þimdi yapýlmasý gereken þey izcilerin veda valsindeki yerlerini almalarý...
Her ne kadar adý veda da olsa valsin yapýlacak bir diðer kampa yine
göz kýrpacak.

Ülkemizin,
muhteþem ORDUSU,
muhteþem KAHRAMANLARI,
muhteþem ÞEHÝTLERÝ...
Metrekare baþýna düþen 6.000 mermi dahi onlarý durduramamýþken bizi onlarý ziyaret için ne
durduracaktý,
býraktýklarý emanete sapasaðlam sahip çýktýðýmýzý göstermek için ÇEVSAD olarak þanlý
bayraðýmýzý bir kez daha Çanakkalede semaya yükselttik...
Onlar dönmeyi hiç düþünmediler. Çevsad izcilerimiz, üzerinden geçen 91 yýldan sonra
unutmaya yüz tuttuðumuz Çanakkaleyi belleklerine yeniden kazýmak için yola koyuldular.
Dedeciðim ben geldim diyerek vardýlar Geliboluya.
Dedelerimizin yediði soðuðu yediler. Uzandýklarý topraða uzandýlar yüzü koyun. Onlar gibi
bir parça ekmek ve bardakta çorbaydý aldýklarý
Ýzcilerimize, titreten soðuk ve terleten sýcakta üç gün sabretmek zor gelmiþti. Onlarsa sekiz
ay boyunca dimdik durdular ayakta.
Ve hep yüreklerinde hissettikleri aynýydý.
Teþekkürler dedeciðim. Size minnettarýz.
Geldik. Ne kadar yaþamaksa yaþadýk, hissettik.
Siz dönmeyi hiç düþünmediniz. Bizse dönüþ için planlarýmýzý dahi yapýp geldik.
Dönüyoruz. Ancak asla unutmayacaðýz



Ýzcilik Nedir?

ÝZCÝLÝK VE SEN

Ýzcilik Nedir?
Ýzcilik,din,dil,ýrk,cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrým gözetmeyen
gönüllü,herkese açýk, politik olmayan eðitimsel bir gençlik hareketidir.
Tanýmda geçen anahtar sözcükler?
Hareket: Hareket sözcüðü bir hedefe doðru götüren bir seri organize
edilmiþ etkinlikler anlamýna gelir.Dinamizm içeren bir organizasyonu
ifade eder.Dinamizm içeren bir organizasyon ancak bir gençlik
organizasyonu olabilir.Gençlik bir bakýma hareket demektir.
Gönüllülük:Üyelerin kendi istekleriyle ve hareketin esaslarýný kabul
ettiklerine baðlý olarak kendilerini izciliðe adadýklarý gerçeðini vurgular.
Politik olmayan bir eðitim hareketi:Ýzciler iyi birer
vatandaþtýrlar.Onlar izci olduklarý için politik görüþlerini izcilik
çalýþmalarýnýn her zaman dýþýnda tutmayý bilirler.

ÝZCÝ ANDI
TANRIYA, VATANIMA
VE MÝLLETÝME KARÞI
VAZÝFELERÝMÝ
YERÝNE
GETÝRECEÐÝME,
BAÞKALARINA HER
ZAMAN YARDIMDA
BULUNACAÐIMA,
ÝZCÝLÝK TÜRESÝNE
UYACAÐIMA,
KENDÝMÝ BEDENCE
SAÐLAM, FÝKÝRCE
UYANIK VE AHLAKÇA
DÜRÜST TUTMAK
ÝÇÝN
ELÝMDEN GELENÝ
YAPACAÐIMA
ÞEREFÝM
ÜZERÝNE AND
ÝÇERÝM.

Herkese açýk:Ýzcilik çaðýndaki herkes,hareketin temel esaslarýný kabul
ederek izci olma hakkýna sahiptir.
Eðitim:Toplumdaki hýzlý deðiþimler iyi anlaþýlmalý,bu deðiþimlerin
gençlere etkisi gözönüne alýnarak onlarýn eðitimine ,bu deðiþim nedeniyle
gereksinim duyulan olanaklar mutlaka yansýtýlmalýdýr.gençlerin
toplumdaki sosyal deðiþimler nedeniyle ortaya çýkan yeni þartlara ayak
uydurmalarýný saðlayacak yol,formal olmayan eðitimdir.ne yazýk ki bu
önemli nokta,çoðu toplumlarca henüz anlaþýlmamýþ,bu nedenle de bu
eðitime gereken önem verilmemektedir.formal olmayan eðitimin,gençlerin
toplumsal deðiþime adaptasyonunun kolaylaþtýrýlmasý amacýyla gençlik
teþkilatlarý yoluyla etkili bir þekilde yapýlmasý konusunda görüþ birliðine
varýlmalý ve uðraþ sarfedilmelidir.
ÝZCÝ TÜRESÝ
1- Ýzci, sözünün eridir, þeref ve haysiyetini her þeyin üstünde tutar.
2- Ýzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadýktýr.
3- Ýzci, baþkalarýna yardýmcý ve yararlý olur.
4- Ýzci, herkesin arkadaþý ve bütün izcilerin kardeþidir.

bir izci olarak sen okul dýþýnda izcilikten, izci olmaktan,
yürüyüþe çýkmaktan, en iyi arkadaþlarýnla birlikte kamp
yapmaktan, yüzmekten, dalmaktan, balta kullanmaktan,
doðada iz takip etmekten, kamp ateþinin alevlerini
seyredip geleceðini düþünmekten çok hoþlanacaksýn.
Ormanda sessizce yürümeyi, görünmeden hayvanlarý
izlemeyi, kuþlarýn ötüþlerini taklit ederek onlarý
çaðýrmayý öðrenecek ve bütün bunlarý eðlenceli
bulacaksýn. Arazide yolunu harita ve pusula yardýmý ile
bulmak, acýktýðýn zaman kendi yemeðini yapabilmek,
yýldýzlarýn altýnda veda, bir çadýrda uyumak sana zevk
verecek. Ýzcilikte doða ile baþbaþa ve uyum içinde
yaþayabilen bir insan haline geleceksin.
Bununla beraber, izcilik açýk havada eðlenmekten,
yürüyüþlere çýkmaktan ve kampçýlýktan çok daha fazla
bir anlam taþýr. Ýzcilik bir yaþam biçimidir. Ýzcilik
sorumluluk sahibi bir insan olarak yetiþmek, baþkalarýna
yardýmcý olmayý öðrenmektir. Ýzci Andý ve Türesi sana
iyi bir vatandaþ, iyi bir insan olabilmen için rehberlik
edecek. And ve Türe sana, izciden beklenenleri anlatýr,
görevlerini belirtir. Ýzci parolasý "DAÝMA HAZIR"dýr.
Ýzciliðin sloganý "HER GÜN EN AZ BIR ÝYÝLÝK"
yapmaktýr. Parola ve slogan ikisi birlikte senin yardým
etme arzunu ve yeteneðini gösterir.
Bir izci olarak yaþamak seni güçlendirecek ve kendine
güvenini artýracak. izcilikte ilerlerken sana yardýmcý
olacak, izcilik becerilerini öðrenmenin yaný sýra liderlik
becerilerini de geliþtireceksin. Ýzcilik seni hayatýnýn
gelecek aþamalarýna hazýrlayarak, hem bedenen ve de
fikren çaðdaþ bir insan olmaný saðlayacaktýr.
Haydi katýl bize, katýl Ýzcilik Hareketine. Obanda ve
ünitende yaþamýnýn en güzel günlerinden bazýlarýný
geçireceksin. Ýzcilik, tüm izciler için bir yaþam biçimi
çoðu, izci için ise ayný zamanda en sevdikleri spordur.
Aslýnda izcilik, kamp yapma, yürüyüþ, yüzme,
oryantasyon ve daha pek çok spor dalýnýn bir araya
gelmesidir .
Ýzcilik eðitimin sýrasýnda farklý etkinlik ve beceriler için
farklý iþaretler kazanacak ve bunlarý gururla
üniformanda taþýyacaksýn.
"Her þey izcilik için ve her þey izciliðin içinde"dir.

5- Ýzci, herkese karþý naziktir.
6- Ýzci, bitki ve hayvanlarý sever ve korur.
7- Ýzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
8- Ýzci, cesurdur. Her türlü þartlar altýnda neþeli ve güler yüzlüdür.
9- Ýzci, tutumludur.
10- Ýzci, fikir, söz ve hareketlerinde açýk ve dürüsttür

Kamp! Herkes için heyecan dolu bir sözcük. Kamp
özgürlük! Kamp eðlence... Kamp macera.. Kamp
Yalnýzca bu heyecan verici sözcüðü söyle ve hemen o
güzelim günleri düþün. Kamp ateþinin alevlerinin
aydýnlattýðý
sen
ve
arkadaþlarýn.
Kamp özgürlüðün ve izcilik yaþamýnýn zirvesi
Kampta oymak odasýnda aylarca çalýþarak
öðrendiðinden çok daha fazlasýný bir kaç günde
ö ð r e n e b i l i r s i n .
Kampta güçlenecek, daha saðlýklý olacaksýn, kendine
güvenin artacak. Doðaya karþý duyduðun sevgi daha
da derinleþecek. Baþkalarý ile iyi geçinmeyi
öðreneceksin. Her kamptan daha güçlü bir oba ruhu,
daha fazla izcilik becerisi ile eve dönersin.
Kamptan mümkün olduðunca çok yararlanabilmek
için iyi bir kampçý olman gerekir.Kampta en çok
eðlenenler kampçýlýðý iyi bilenlerdir. Böyle kampçýlar
için hava koþullarý ne olursa olsun, her kamp bir baþarýdýr. Baþarýlý bir
kamp gerçekleþtirebilmek üzere herkesin kendi payýna düþeni yapmasý ile
eðlence
için
daha
fazla
zaman
kalýr.
Þehrin gürültüsünden uzakta ve arkadaþlarýnla birlikte bir geceyi doðada
geçirmek izciliði yaþamak için ideal bir fýrsattýr. Evden uzakta geçireceðin
kampta eðlence ve macerayý birlikte yaþayacaksýn.Haydi o zaman neyi
bekliyorsun.

ÇEVSAD HABER
ÇEVSAD MODEL UÇAÐIYLA YARIÞTI
Türk Hava Kurumu Eskiþehir þubesi tarafýndan düzenlenen Maket Uçak Yarýþmasýnda ÇEVSAD izcileri de yerlerini aldý.
Ýnönü eðitim merkezinde düzenlenen 2. Bölgesel Gökçen Model Uçak Yarýþmasýnda 150 öðrenci yaptýklarý kaðýt ve tahta
uçaklarla izleyenlerine zevkli anlar yaþattýlar.
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Emin Can yarýþma sonrasý yaptýðý açýklamasýnda
amaçlarýnýn gençleri sosyal aktivitelere duyarlý hale getirmek olduðunu vurguladý. Maket uçak yarýþmasýna katýlýmla,
gençlerin havacýlýða olan ilgilerinin ortaya çýktýðýný, bunun da Çevsad adýna sevindirici bir geliþme olduðunu sözlerine
ekledi.
ÝZCÝLÝK KURSLARINA ÝLGÝ BÜYÜK
Türkiye izcilik federasyonu tarafýndan düzenlenen yaz kamplarý ve kurslarýna Çevsad lider ve lider yardýmcýlarý büyük ilgi
gösterdiler. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan dernek baþkaný Emin Can özellikle lider yardýmcýlarýnýn oymakbaþý
kurslarýna karþý büyük ilgi gösterdiðini söyledi. Yaz kampçýlýðý ve arama-kurtarma kurslarýyla da ilgilenen lider ve lider
yardýmcýlarýnýn olduðunu söyleyen Can hedeflerinin lider kalitesini en üst düzeye çýkarmak olduðunu da sözlerine ekledi.
ÇEVSAD ÝNTERNET ORTAMINDA YERÝNÝ ALDI
Çevsad ile daha güzel bir dünya
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði internet ortamýnda yerini aldý. www.çevsad.org adresiyle
hizmetine yeni bir boyut katan derneðin duyuru ve faaliyetlerine yine bu adresten ulaþmak mümkün olacak. Hýzýna
yetiþilmeyen teknolojinin kullanýlmasýnýn artýk zorunluluk haline geldiði þu dönemde bir web sitesinin kaçýnýlmaz olduðunu
vurgulayan dernek yetkilileri bu yolla üyelere ulaþmanýn daha kolay olduðunu söylediler. Yapýlan açýklamada derneðin
vizyon, misyon ve faaliyetlerinin daha etkili aktarýlmasý saðlanmýþtýr denildi.
www.çevsad.org, özel üye kayýdý ile de tüm izci ve üyelerine hizmet vermeye devam ediyor.
ÇEVSAD FAALÝYETLERÝNE BÝR YENÝSÝNÝ DAHA EKLEDÝ.
Yaptýðý sosyal aktiviteler, kiþisel seminerler, yaz kampçýlýðý, eðitim faaliyetleri ve bilgisayar kurslarý ve sayýsýz aktivitelere
bir yenisi daha eklendi.
Çevsad gönüllülerinin büyük katkýsýyla düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. Kermesin açýlýþý nedeniyle bir açýklama yapan
dernek baþkaný Emin Can : Bu faaliyetimizden maksat elde ettiðimiz gelirleri ihtiyaç sahiplerine gerek para gerekse ihtiyaç
maddesi þeklinde döndürmektir. Çevremizde ihtiyaç sahibi aile ve öðrencilerin olduðunu hepimiz biliyoruz. Bizler de dernek
çalýþanlarý olarak bu kiþilere duyarsýz kalamazdýk. Ve kalmadýk da dedi.
Böylesine önemli bir projede kendilerine destek olan tüm gönüllülere de teþekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
ESKÝÞEHÝR ATLI KULÜBÜNDEN ÇEVSADA DAVET
Çevsad izcileri Esk. Atlý Spor kulübü Baþkanlýðýnýn davetlisi olarak binicilik yarýþmasýna katýldý.
Türkiye Binicilik federasyonu Faaliyet programý içinde yer alan Kankur komple engel atlama Türkiye Binicilik yarýþmasý
Eskiþehir Atlý Spor Kulübü Tesislerinde yapýldý. 16-18 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan yarýþlarda izcilerimiz iki günlük
kampýn yaný sýra geçiþ ve takdim seramonisinde görev aldýlar. Konuyla ilgili açýklama yapan Dernek Baþkaný Emin Can:
Bu gibi faaliyetlerde izcilermizin gönüllü olarak katýlmalarý derneðimiz için mutluluk vericidir. dedi. Faaliyetlere
katýlým konusunda izcilerimizin önünü açmak onlarý bilinçlendirmekle görevli olduðunu sözlerine ekledi.
ÇEVSAD YÝNE YARDIM ELÝNÝ UZATTI
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneði 2005-2006 kýþ sezonunda yardýma muhtaç ailelere 10 ton
kömür yardýmýnda bulundu. Konuyla ilgili açýklama yapan dernek baþkaný Emin Can kömür yardýmýnýn yanýnda 3000 ytl
tutarýndaki gýdayý da ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný belirtti. Emin Can;
Kýsýtlý imkanlarýmýzla bu sene bu kadar yapabildik. Hedefimiz bu rakamlarý yükseltmektir. Eskiþehir halkýndan gerekli
desteði bekliyoruz. dedi.

ÇEVSAD KERMES

Yaptýðý sosyal aktiviteler, kiþisel seminerler, yaz
kampçýlýðý, eðitim faaliyetleri ve bilgisayar kurslarý
ve sayýsýz aktivitelere bir yenisi daha eklendi.
Çevsad gönüllülerinin ve yardýmsever halkýmýzýn
büyük katkýsýyla düzenlenen kermes büyük ilgi gördü.
Kermesin açýlýþý nedeniyle bir açýklama yapan dernek
baþkaný Emin Can :
Bu faaliyetimizden maksat
elde ettiðimiz gelirleri ihtiyaç
sahiplerine gerek para gerekse ihtiyaç maddesi þeklinde
döndürmektir. Çevremizde ihtiyaç sahibi aile ve
öðrencilerin olduðunu hepimiz biliyoruz. Bizler de dernek
çalýþanlarý olarak bu kiþilere duyarsýz kalamazdýk. Ve
kalmadýk da  dedi.
Böylesine önemli bir projede kendilerine destek olan tüm
gönüllülere ve yardýmsever Eskiþehir halkýna da teþekkür
ettiklerini sözlerine ekledi.
Eskiþehir Ýl Saðlýk Müdürü Seracettin Çom tarafýndan
açýlýþý yapýlan kermes 07-17 haziran tarihleri arasýnda
açýk kaldý.

ÇAYLAKÇA

BAHA ÇAYLAK

ÇEVSADDAN DUYARLI
ESKÝÞEHÝR HALKINA ÇAÐRI
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneðinin güzel faaliyetlerine
katkýda bulunmak isteyenleriçin hesap numaramýz aþaðýdadýr.
Türkiye Finans Katýlým Bankasý
Eskiþehir Þubesi
Hesap No: 120867-1
Ýrtibat telefonumuz 0 222 233 20 89
VEEEE...
ÇEVSAD 3. GELENEKSEL YAZ KAMPINA
HAZIR OLUN
Çevsad 3. geleneksel yaz kampýna hazýrlanýyor. Bu yýl hazýrlýklarý yapýlan Çevsad 3.
geleneksel yaz kampý hazýrlýklarý bütün hýzýyla devam ediyor. 14-18 Aðustos tarihleri
arasýnda yapýlacak olan yaz kampýna ortalama 100 izcinin katýlmasý planlanýyor.

