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Baþkasýný tenkit etmeden önce aynanýn karþýsýna geçerdim. Az konuþmayla çok þey anlatabilmenin sýrlarýný öðrenip uygulardým.

KISA KISA
--- ÇEVSAD FAALÝYET VE DUYURULARI
ARTIK BÝR MESAJ KADAR YAKIN
Çevsad, Sms ile bütün faaliyetlerini izcilerine anýnda
duyuruyor. Çevsad'ýn faaliyetlerinden siz de haberdar
olmak istiyorsanýz, derneðimiz ile hemen irtibata
geçin.

--- LÝSANS ÜCRETLERÝ YENÝDEN BELÝRLENDÝ
2007 yýlý için 20 YTL olarak öngörülen lisans ücretleri
5 YTL ye indirildi.

ÇEVSAD LTS'YE EV SAHÝPLÝÐÝ
YAPTI
ÇEVSAD bir ilke daha imza attý.
Eskiþehir Çevre Saðlýk Ýzcilik Gençlik
ve Spor Kulübü Derneði tarafýndan ilk
kez açýlan LTS (Liderlik Temel
Semineri)'ne 65 kiþilik katýlým oldu.

Otomasyon ve faaliyet takibi için gerekli olan, izci,
lider ve izcilik gönüllüsü için ayrý ayrý tanzim edilen
"Akýllý Kart" ise 5 YTL olacak. Bu kartýn izci, lider veya
izcilik gönüllüsü için bir kere alýnmasý yeterli olacak,
vize iþlemleri sýrasýnda deðiþtirilmesine gerek
duyulmayacaktýr.

--- ÇEVSAD 2. KIÞ KAMPINA HAZIRLANIN
10-11 Mart 2007 tarihinde Sultandere Ýzcilik
tesislerinde Çevsad Obalar 2. Kýþ kampý yapýlacak.

LTK VE YENÝ LÝDER YARDIMCILARI
22 -25 Þubat tarihleri arasýnda Ýzcilik Ýl Temsilciliðimiz tarafýndan açýlan kursa 58 kiþilik bir
katýlým oldu. 4 gün boyunca süren kursta, lider adaylarý Ýzciliðin tarihçesi, izcilik and ve türesi,
izciliðin temel prensipleri gibi bir çok konularda bilgi aldýlar. Kurs 4. gün yapýlan istasyon
çalýþmalarý ve yemin töreni ile son buldu. Kurs sonuçlarýna www.cevsad.org internet
adresinden ulaþýlabilir.
ESKÝÞEHÝR ÇEVRE SAÐLIK ÝZCÝLÝK GENÇLÝK VE SPOR KULÜBÜ
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: Hacý Ali Bey Mah. Kýrým Cad. No:43/A
: 0 222 233 20 89
: 0 505 250 94 40
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Bir Kitap Bir Dünya
Osmanlý Tarihi
Günümüz siyaset
anlayýþýndan nasibi alan
tarih Birinin ak dediðine,
bir diðerinin beyaz dediði
tarih Osmanlý Devletinin
arþivleri ile beraber
yönettiði devletlerin arþivlerinin
karþýlaþtýrýlmasýyla ve dýþardan bir
araþtýrmacýnýn gözüyle, belki, bu sorun
aþýlabilir. Caroline Finkelin yazdýðý
rüyadan imparatorluða Osmanlý / Osmanlý
Ýmparatorluðunun Öyküsü, okuyucularýna
tarih þöleni tattýrmaya aday bir kitap.
Tarihin karanlýk sayfalarýný sýkýlmadan
okuyabileceðiniz bir kitap.

ATIF ÇAY TÝF TEMSÝLCÝSÝ OLARAK
DANÝMARKA'DA
V. Avrupa Gençlik Proðramý ve Yetiþkin
Kaynaklarý Forumu Danimarka'da yapýldý.
28 Þubat-4 mart tarihleri arasýnda düzenlenen
foruma liderlerimizden Türkiye Ýzcilik
Federasyonu adýna TÝF Eðitim Kurulu Baþkaný
ve aralarýnda liderlerimizden Atýf Çay'ýn da
bulunduðu iki üye de katýldý.
Etkinlik izcilik hareketini geliþtirmek ve tanýtmak,
daha fazla genç insana, daha iyi izcilik
verebilmek, izcilikte ihtiyaç duyulan yetiþkin
desteði, bölgesel, ulusal ve uluslararasý iletiþim,
izci klüp ve teþkilatlarýnýn geliþiminin
desteklenmesi gibi çeþitli hedeflere yönelik
olarak yapýldý.
Katýlýmcýlar program boyunca, müþterek ilgi
alanlarýndaki konularda görüþtüler. Bilgilerini
paylaþtýlar. Çeþitli Avrupa projelerinin ve
giriþimlerinin geliþtirilmesine katkýda bulunmak,
önümüzdeki seneler için gençlik programý ve
yetiþkin kaynaklarý konularýnda yapýlacak olan
programýn yapýsý gibi bir çok konuda da beyin
fýrtýnasý yaptýlar.

Üç Nasihat
Adamýn biri, evine doðru giderken büyük bir
þehirden geçmesi gerekiyormuþ. Þehrin
sokaklarýnda yürürken köþe baþýnda bir adamýn:
bir nasihat bin akçe, bir nasihat bin akçe diye
baðýrdýðýný duymuþ... Nasýl olur diye düþünmüþ
kendi kendine, ben yýllarca yaban ellerinde
çalýþtým ancak 3000 akçe biriktirebildim, sadece
bir nasihat bin akçeye nasýl olur? Ancak merakýný
da giderememiþ, dönüp bin akçeyi adama vermiþ,
bunun üzerine adam ona: KADERDE NE VARSA
O ÇIKAR demiþ Yoluna devam ederken bir
baþka nasihatçiyi görmüþ, o da önceki gibi bir
nasihati bin akçeye satýyormuþ. Ýkinci nasihat için
de adama bin akçe vermiþ Bu defa: GÖNÜL
KÝMÝ SEVERSE GÜZEL ODUR nasihatini
almýþ Þehrin çýkýþýnda 3. nasihatçiyi görmüþ
ve son bin akçesini de ona verip: HÝÇ BÝR ÝÞ
ACELEYE GELMEZ nasihatini almýþ. Adamcaðýz
elinde 3 nasihat, beþ parasýz memleketine doðru
yol almýþ Zaman zaman yaptýðýna üzülmüþ
ama her seferinde de kendi kendine vardýr bir
hikmeti demiþ.
Köyün birine geldiðinde köylüleri çok üzgün
görmüþ, sebebini sormuþ. Köylüler, kendilerinin
tek su kaynaðý olan suyun kesildiðini, kuyunun
içine girenlerin canavar tarafýndan öldürüldüðünü
söylemiþler Ne yapmasý gerektiðini düþünürken
1. nasihat aklýna gelmiþ. Evet, kaderde ne varsa
o çýkar, ben bu kuyuya girip suyu almalýyým demiþ
ve kuyuya girmiþ. Kuyuda canavar onu alýp bir
yere götürmüþ ve sormuþ: ben buraya her gelene
bir soru soruyorum, bilemeyenleri öldürüyorum,
ayný soruyu sana da soracaðým, bilemezsen
kendini ölmüþ bil. Sonra canavar bir dizine çok
güzel bir kýz, diðer dizine de bir kurbaða oturtup
sormuþ: söyle bakalým hangisi daha güzel.
Adamýn aklýna 2. nasihat gelmiþ ve hemen cevap
vermiþ: gönül kimi severse güzel odur. Canavar
bu cevaba çok sevinmiþ, çünkü kurbaðanýn
gözlerine âþýk olmuþ ve adam ile suyu serbest
býrakmýþ.
Sonunda evine gelmiþ, ancak pencereden
baktýðýnda karýsýný genç biriyle oturup konuþurken
bulmuþ. Çok sinirlenmiþ, hemen silahýný almýþ;
ancak aklýna 3. nasihat gelmiþ: Hiçbir iþ aceleye
gelmez. Soðukkanlý davranýp karýsýnýn yanýna
girmiþ ve sakin bir þekilde sormuþ o gencin kim
olduðunu. Karýsý cevap vermiþ gülümseyerek:
sen gittiðinde ben hamileydim, o gördüðün genç
senin oðlundur.

Ergenlik

Çevre

Çocukluk ve yetiþkinlik
arasýnda yer alan ruhsal,
cinsel, bedensel geliþme
sürecidir. Ergenlik,
Kýzlarda 1113, erkeklerde
ise
1315 yaþlarýnda baþlar.
Ergenlerde hýzlý beden
geliþiminde farklý tepkiler
görülebilir. Bu deðiþikliklerin
bir bölümü sevinç, bir bölümü
üzüntü kaynaðý olabilir. Kendisinin ve
baþkalarýnýn düþüncesini ayýrt edemeyebilir
ve kendi duygularýný çok önemser. Ergenlerin
gözü karadýr Bana bir þey olmaz diye düþünür.
Fiziksel ve ruhsal olgunlaþma ile benmerkezci
düþünce kaybolmaya baþlar ve artýk dönemin
sonuna doðru kendisinin ve baþkasýnýn
düþüncesini ayýrt eder. Ergenlikte, bedensel
büyüme ile birlikte ruhsal tepkiler ve davranýþlar
da deðiþmeye baþlar: Huzursuzluk, tedirginlik,
çabuk tepki gösterme, çabuk sinirlenme,
derslere ve çalýþmaya ilginin azalmasý, dikkat
daðýnýklýðý, can sýkýntýsý, hayal kurma,
baðýmsýzlýk isteði, otoriteye direnç ve yalnýzlýk
isteði görülebilir. Ergenlik çaðýnda ana-babaergen iliþkisini belirleyen çeþitli etkenler vardýr:
Süreðen hastalýklar, kazalar, ruhsal
örselenmeler, ayrýlýklar Kýsaca, çocukluk
çaðýnýn tüm birikimleri ergenlik döneminin
çalkantýlarýnda etkilidir. Ana babanýn ergenlik
öncesinde çocuða karþý tutumu, ana babanýn
kiþilikleri, kendi anlaþmalarý ve uyumlarý
önemlidir. Ana baba arasýnda ahenk yoksa
çatýþmalarýn þiddetli olmasý doðaldýr.
Çatýþmalarýn þiddetli yaþanmasý ergen üzerinde
derin etki býrakýr. Ergen bu dönemini zorlu
geçirir. Anne ve babanýn iyi model olmasý
gerekir. Yaptýklarýmý yapma, söylediklerimi
yap! mantýðýyla hareket etmek doðru deðildir.
Çocuðunuzla kaliteli zaman geçirmek, karþýlýklý
sohbet etmek, anlayýþlý ve kararlý olmak, söz
hakký tanýmak doðru davranýþlar arasýndadýr.
Doðrudan fikrine karþý çýkmak yerine ona
sorular sorun; düþünmesini ve doðruyu
bulmasýný saðlayýn.
Onlardan öðrenebileceðimiz çok þey olduðuna
inanýn. Ona sarýlýn, dinleyin iletiþim kurmaya
çalýþýn. Ergene karþý dayak, aþaðýlama ve
utandýrma olmamalýdýr. Ayrýntýlar üstünde
sürtünmeye girmemek gerekir. Ergenin duygu
ve düþüncelerindeki deðiþimler hoþgörü ile
karþýlanýr ancak evin temel kurallarýna uymasý
beklenmelidir. Özgürlükler kötüye kullanýlmadýðý
sürece arttýrýlýrsa yarar saðlar.

Þifa

Uzman Tabip Fadime Yazýcý

Eskiþehir, Türkiyenin geliþen yüzlerinden biridir.
Gün geçtikçe güzelleþiyor, ticaret hacmi geliþiyor.
Ayrýca, iki üniversite sahibi olan bir öðrenci
þehirdir. Fakat bir þehrin geliþmiþliðinin
göstergelerinden biri de temizliktir. Eskiþehir bu
yönden biraz sorunlu
Sokaklarda çöp
varillerinin olmayýþý hem saðlýk açýsýndan hem
de estetik açýdan þehre olumsuz bir hava katýyor.
Eskiþehirde ikamet eden insanlar çöplerini
apartmanlarýnýn ya da evlerinin önüne koyuyor
ve belediye çalýþanlarý
çöpleri oradan topluyor. Bir
sokaktan geçerken birkaç
tane çöp yýðýnýyla
karþýlaþabiliyorsunuz.
Sokaðýn estetik yapýsýný
kötüleþtirdiði gibi, kapalý
olmayan çöpler etrafa kötü koku saçýyor ve
saðlýðý tehdit ediyor. Bir de, sokakta giderken
elinizde çöp var ve atacak bir yer bulamamak
çok kötü bir durum

Yeþil çay vücudu zýrh
gibi koruyor.
Yüksek tansiyondan
uykusuzluða birçok
saðlýk sorununa
karþý etkili olan yeþil
çaydan günde 45
fincan içmek, vücudu korumak için yeterli.
Yeþil çayýn diðer özellikleri ise þunlar:
* Ýdrar söktürücü özelliðinden dolayý kilo
vermeye yardýmcý oluyor.
* Diþ çürümesini ve kemik erimesini
engelliyor.
* Kolesterol ve yað deðerlerini iyileþtirerek,
tansiyonu ve kan þekerini ayarlýyor.
* Bakteriler ve grip virüsü ile savaþýyor.
* Stres, aþýrý çalýþma, huzursuzluk vb.
sorunlardan kaynaklanan yorgunluðu ortadan
kaldýrýyor.
*Ýþtah açýcý özellik taþýyor.

JAPONLAR BAKTERÝYÝ HAFÝZA
KARTINA ÇEVÝRDÝI
Biliþim teknolojisinde bilgisayarlarýn ebatlarýnýn
küçülmesine raðmen fonksiyonlarý daha da
geliþirken, Japon bilim adamlarý çok önemli bir
buluþu gerçekleþtirdi.
Japon araþtýrmacýlarýn minik bir canlý
organizmanýn genlerine dijital veri yükleyebilen
yöntemi geliþtirmesi, teknoloji dünyasýnda
organik bilgisayarlar konusunda önemli bir adým
olarak deðerlendirildi. Yöntemin mucitleri, bir
bakterinin genlerine yüzlerce yýl muhafaza
edilebilecek önemli miktarda sayýsal bilgi
yüklemeyi baþardý. Araþtýrmaya göre, "bakteriler
ve belli bir genetik þifreye göre çoðalan diðer
mini organizmalar, veri depolamak için önemli
potansiyel" sunuyor, bu da bilim dünyasýnýn
ilgisini çekiyor. Japon araþtýrmacýlara göre, mini
organizmalar, harddisk ve hafýza kartlarýyla
kýyaslandýðýnda çok küçük kalsalar da
genlerinde çok uzun süre önemli miktarda bilgiyi
saklayabilecek. Araþtýrmacýlar, bilgileri genlerin
deðiþik noktalarýnda depolayan teknoloji
geliþtirdiklerini, bunun da zaman içinde oluþacak
genetik mutasyon sonucu bilgilerin yok olma
ihtimalini azalttýðýný belirtti. Uzmanlar,
çalýþmalarýnda "Bacillus subtilis" adlý bakterinin
genlerine dijital bilgiyi kimyasal elementlere
"tercüme eden" bir yöntem kullanarak þifreli
kýsa mesaj "yazdý". Verilere ulaþmak için,
bakterinin normal gen haritasýný mesaj
yüklenerek deðiþtirilmiþ gen haritasýyla
kýyaslamak yetiyor.

TÜMSÝAD GENEL BAÞKANINDAN
MESAJ
Yeni bir dernek, yeni bir gelecek!
Uluslararasý alanda deneyimli bir kadro
tarafýndan, taptaze bir ruh ve farklý bir anlayýþla
kurulmuþ "yeni" bir dernek olarak, net bir
felsefemiz var: Sürekli geliþim! Klasikleþmiþ bir
SÝAD yapýlanmasýnýn ötesinde, üyelerimiz ve
ülkemiz için gerçek anlamda katma deðer
saðlayacak hizmetler sunmayý hedeflerken,
bunun da ancak sürekli geliþimle mümkün
olacaðýnýn bilincindeyiz.
Bizim için sürekli geliþim, yeni teknolojileri takip
etmek, yeni pazarlarý keþfetmek, yeni beyinler
yetiþtirmek, yeni çözümler bulmak, yeni
yatýrýmlar yapmakla eþdeðer. Bu ise, bireysel
ve toplumsal geliþimi amaçlayan bir misyon ve
vizyonu gerektirir.
Genel Baþkan
Mehmet YILDIRIM

ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ
DEÐERLERE SAHÝP ÇIKMAK
Ülkemizin dört bir
yaný güzelliklerle dolu.
Þehirler sahip olduklarý
deðerlerle önem
kazanýrlar. Türkiye'de
birçok þehir gibi bizim
memleketimizde önemli
deðerlere sahip. Ancak
yýllar yýlý bu deðerlerimizi
bir türlü deðerlendirememiþiz.
Örneðin Eskiþehir'in birçok yerinden
çýkan þifalý,sýcak doðal kaynak sularýný ele
alalým. Yanýbaþýmýzdaki Kütahya,Afyon 5
yýldýzlý termal tesislerini arka arkaya
açarken, biz kaynak sularýmýzýn çok daha
kaliteli olmasýna raðmen sadece hamam
iþletmeciliðinde kullanabiliyoruz. Peki bu
topraklarda doðup bu topraklarda ölen
Yunus Emre,Seyyid Battalgazi için ne
yaptýk? Konya Mevlanayla ismini dünyaya
duyurdu. Yýlda 2.5 milyon turist aðýrlýyor.
Biz ise bu büyüklerimize sýrtýmýzý çevirdik.
Türkiyenin 2.Kapadokyasý olabilir denilen
Frigya vadisi,Yazýlýkaya anýtý,Kurþunlu
külliyesi,tarihi Odunpazarý evlerinin
hangisine sahip çýkabildik? Ýzmit
piþmaniyesiyle,Afyon lokumuyla ün
yapmýþken biz bir met helvamýzý bile
tanýtamamýþýz.
Bu deðerlerimiz böyle uzar gider.
Lületaþýmýz, Bor madenlerimiz,
Çiðböreðimiz vs. Önemli olan bu
güzelliklerimize sahip çýkmaktýr. Denizin
dibindeki elmasýn hiçbir önemi yoktur. Ancak
onu denizden çýkarýrsak anlam kazanýr.
GÜRAY YÜKSEL

